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ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 

 
   ΑΡΓΓΑΝ, ο κατά φαντασία ασθενής. 
   ΜΠΕΛΙΝΑ, σύζυγος του Αργγάν από δεύτερο γάμο. 
   ΑΓΓΕΛΙΚΗ, κόρη του Αργγάν και ερωμένη του Κλεάνθη. 
   ΛΟΥΙΖΑ, μικρή κόρη του Αργγάν και αδελφή της Αγγελικής 
   ΒΕΡΑΛΔΟΣ, αδελφός του Αργγάν. 
   ΚΛΕΑΝΘΗΣ, εραστής της Αγγελικής. 
   ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, ιατρός. 
   ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ, γιος του Διαφουαρους. 
   ΚΥΡΙΟΣ ΠΥΡΓΓΟΝ, ιατρός του Αργγάν. 
   ΚΥΡΙΟΣ ΦΛΕΡΑΝ, φαρμακοποιός. 
   ΚΥΡΙΟΣ ΜΠΟΝΦΟΥΑ, συμβολαιογράφος. 
   ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ, υπηρέτρια. 
 
Δευτερεύοντα πρόσωπα. — Χορεύοντες διακοσμητές σπιτιών. — Ο 
κοσμήτωρ της ιατρικής σχολής. — Ιατροί. — Φαρμακοποιοί με τα 
γουδιά και τα γουδοχέρια. — Άλλοι βαστάζοντες 
κλυστήρια. — Χειρουργοί. 
 
Η σκηνή στο Παρίσι (σπίτι του Αργγάν). 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ 
 
 
 
 
ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ: 
 
   (Καθισμένος σε ένα τραπέζι και ελέγχοντας τους λογαριασμούς του 
φαρμακοποιού του). 
 
   Τρία και δύο πέντε, και πέντε δέκα, και δέκα είκοσι· τρία και 
   δύο πέντε (διαβάζει): «Επί πλέον την εικοστήν τετάρτην, ένα 
   κλύσμα προεισαγωγικόν, προπαρασκευαστικόν και μαλακτικόν, διά να 
   μαλακώση, να διαβρέξη και να δροσίση τα έντερα του κυρίου . . . . ». 
   Πώς μ' αρέσουν οι λογαριασμοί αυτού του κυρίου Φλεράν, του 
   φαρμακοποιού μου. Όλο ευγένεια. (Διαβάζει) «τα έντερα του 
   κυρίου . . . τριάντα σόλδια». Ναι, μα κύριε Φλεράν, δεν αρκεί να 
   είναι κανείς μόνο ευγενής, πρέπει να είναι και λογικός και να μη 
   γδέρνει τους αρρώστους. Τριάντα σόλδια για ένα κλύσμα! Το 
   παρακάνεις, σου το είπα και άλλοτε. Σε άλλους λογαριασμούς μου 
   το είχες βάλει μόνον είκοσι σόλδια· και είκοσι σόλδια, στη 
   γλώσσα των φαρμακοποιών, σημαίνουν δέκα σόλδια. Να τα λοιπόν τα 
   δέκα σόλδια (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν ένα καλό 
   κλύσμα καθαρτικόν, συγκείμενον από διπλόν καθολικόν, ρεβέντι, 
   ροδόμελι και λοιπά, συμφώνως προς την συνταγήν, διά να σαρώση, 
   να πλύνη και να καθαρίση τα υπογάστρια του κυρίου, τριάντα 
   σόλδια». Με συμπαθάς, δέκα σόλδια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την 
   εσπέραν της ιδίας ημέρας ένα μαλακτικόν, ηπατικόν, ναρκωτικόν 
   και υπνωτικόν, τριάντα πέντε, σόλδια». Όσο γι αυτό, χαλάλι του· 
   μου έφερε ένα ύπνο θαυμάσιο. Δέκα, δέκα πέντε, δέκα έξη και δέκα 
   επτά σόλδια και έξη δηνάρια (Διαβάζει) «Επί πλέον, την εικοστήν 
   πέμπτην, ένα καλό φάρμακον καθαρτικόν και τονωτικόν, σύνθεσις 
   νωπής κασσίας, σιναμικής και λοιπών, κατά την συνταγήν του 
   κυρίου Πυργγόν, δι' έκκρισιν και εκκένωσιν της χολής του κυρίου, 
   τέσσερα φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μας κοροϊδεύεις· πρέπει να ζει 
   κάνεις με τους αρρώστους. Ο κύριος Πυργγόν δεν σε διέταξε να 
   γράψεις τέσσερα φράγκα. Βάλε, βάλε τρία φράγκα, παρακαλώ. Είκοσι 
   και τριάντα σόλδια. (Διαβάζει). «Επί πλέον, την ιδίαν ημέραν, 
   ένα ποτόν πραϋντικόν και στυπτικόν, για να αναπαυθή ο κύριος, 
   τριάντα σόλδια». Καλό — δέκα και δέκα πέντε σόλδια (Διαβάζει)· 
   «Επί πλέον, την εικοστήν έκτην, ένα κλύσμα αντίφυσον, δι' 
   εκβολήν των αερίων του κυρίου τριάντα σόλδια». Δέκα σόλδια, 
   κύριε Φλεράν (Διαβάζει). «Επίσης το κλύσμα του κυρίου το 
   επαναληφθέν την εσπέραν ως ανωτέρω, τριάντα σόλδια». Κύριε 
   Φλεράν, δέκα σόλδια. (Διαβάζει) Επί πλέον, την εικοστήν εβδόμην 
   ένα καλόν φάρμακον παρασκευασθέν διά να διαλύση και εκβάλη τους 



   κακούς χυμούς του κυρίου, τρία φράγκα». Καλά, είκοσι και τριάντα 
   σόλδια. Χαίρω διότι είσαι λογικός. (Διαβάζει) «Επί πλέον, την 
   εικοστήν ογδόην, μία δόσις από διυλισμένον τυρόγαλον με ζάχαριν, 
   πραϋντικόν, μαλακτικόν, κατευναστικόν και δροσιστικόν του 
   αίματος του κυρίου, είκοσι σόλδια». Καλά — δέκα σόλδια. Ακόμη 
   ένα ποτόν τονωτικόν και προφυλακτικόν παρασκευασθέν με δώδεκα 
   κόκκους παντζεχρίου, με σιρόπι λεμονιού, ροδιών και λοιπών, 
   συμφώνως προς την συνταγήν, πέντε φράγκα». Α! κύριε Φλεράν, μην 
   το παρακάνεις, σε παρακαλώ. Αν εξακολουθήσεις να είσαι τόσο 
   ακριβός, κανείς δε θα θέλει πιά να είναι άρρωστος: Αρκέσου στα 
   τέσσερα φράγκα. Είκοσι και σαράντα σόλδια. Τρία και δύο πέντε, 
   και πέντε, δέκα, και δέκα είκοσι. Εξήντα τρία φράγκα, τέσσερα 
   σόλδια και έξη δηνάρια. Ώστε λοιπόν αυτόν τον μήνα επήρα ένα, 
   δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη, επτά, οκτώ γιατρικά, και ένα, 
   δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έξη, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, ένδεκα, 
   δώδεκα κλύσματα· και τον περασμένο μήνα είχα πάρει δώδεκα 
   γιατρικά και είκοσι κλύσματα. Δε μου φαίνεται παράξενο πώς δεν 
   είμαι αυτό το μήνα καλύτερα από τον περασμένο. Θα το πω του 
   κυρίου Πυργγόν για να τακτοποιήσει αυτή την κατάσταση. Έλα, 
   σηκώστε τα αυτά από δω. (Βλέπει ότι δεν έρχεται κανείς και ότι 
   κανείς από τους υπηρέτες του δεν είναι στο δωμάτιόν του). Δεν 
   είναι κανείς, χαμένα πάνε τα λόγια μου, πάντοτε μόνο μ' αφήνουν, 
   δεν υπάρχει τρόπος να τους κρατώ εδώ (χτυπάει το μικρό κουδούνι του  
   τραπεζιού). Δεν ακούνε καθόλου και το κουδούνι μου δεν κτυπάει   
   δυνατά. Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Τίποτα. Ντρελέν, 
   ντρελέν, ντρελέν. Κουφάθηκαν. Τουανέττα! — Ντρελέν, ντρελέν, 
   ντρελέν, ντρελέν. Σαν να μη χτυπούσα καθόλου το κουδούνι. 
   Σκύλλα! πανούργα! Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν. Λύσσα με πιάνει! 
   (δεν χτυπάει πλέον αλλά φωνάζει) Ντρελέν, ντρελέν, ντρελέν! 
   Παλιογύναικο, πήγαινε σ' όλους τους διαβόλους. είναι σωστό ν' 
   αφήνουν ένα δυστυχισμένο άρρωστο έτσι ολομόναχο; Ντρελέν, 
   ντρελέν, ντρελέν. Πόσον είμαι αξιολύπητος! ντρελέν, ντρελέν, 
   ντρελέν. Αχ, Θεέ μου! θα μ' αφήσουν να πεθάνω εδώ μέσα! ντρελέν, 
   ντρελέν, ντρελέν! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ  — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (Εισερχόμενη) 
   Έφθασα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! σκύλλα! αχ! κάθαρμα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (Προσποιείται ότι έχει κτυπήσει στο κεφάλι) 
   Φριχτό πράγμα αυτή η ανυπομονησία σας! Βιάζεσθε τόσο πολύ, ώστε 
   για να τρέξω, έσπασα το κεφάλι μου στην κώχη ενός φύλλου του 
   παραθυριού. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! κακούργα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (διακόπτει τον Αργγάν) 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   είναι . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   είναι μια ώρα . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μ' άφησες . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σώπαινε λοιπόν, πανούργα, να σου τα ψάλω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Έχετε δίκιο, μα την αλήθεια, να μου τα ψάλετε ύστερα απ' αυτό 
   που έπαθα! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μ' έκανες να βγάλω το λάρυγγά μου, κάθαρμα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Και σεις με κάνατε να σπάσω το κεφάλι μου. Είμαστε και οι δυο 
   στην ίδια κατηγορία. Μ' άλλα λόγια, είμαστε πάτσι. 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς! πανούργα . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αν εξακολουθήσετε σεις να με μαλώνετε, θ' αρχίσω κ' εγώ να 
   κλαίω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να μ' αφήσεις, κακούργα . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (διακόπτει και πάλιν τον Αργγάν) 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σκύλλα, θέλεις . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τί; θέλει να μου στερήσει ακόμα και την ευχαρίστηση να την 
   μαλώνω; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μαλώστε με όσο θέλετε· πολύ ευχαρίστως. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μ' εμποδίζεις, σκύλα, και με διακόπτεις κάθε φορά. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αν βρίσκετε σεις ευχαρίστηση να με μαλώνετε, πρέπει κ' εγώ να 
   βρίσκω  ευχαρίστηση να κλαίω. Καθένας το γούστο του δεν είναι  
   έτσι; Αααάχ! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα, ας τελειώνομε πιά. Σήκωσέ τα αυτά από 'δω, πανούργα, 
   εμπρός! σήκωσέ τα από 'δω (εγείρεται) έγινε καλά το σημερινό μου 
   κλύσμα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Το σημερινό σας κλύσμα; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι, βγήκε αρκετή χολή; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Εγώ, κύριε, μα την αλήθεια, δεν ανακατεύομαι σ' αυτά· αυτά μόνο 
   ο Φλεράν τα μυρίζεται, αφού πληρώνεται. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Φρόντισε να είναι έτοιμο ζεστό νερό για το άλλο κλύσμα που θα 
   κάνω σε λίγο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτός ο κύριος Φλεράν και ο άλλος ο κύριος Πυργγόν αρκετά 



   διασκεδάζουν με το σώμα σας· καλή αγελάδα έχουνε κι' αρμέγουν. 
   θα ήθελα να τους ρωτήσω σαν τι αρρώστια έχετε που σας δίνουν τόσα 
   γιατρικά. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σιωπή, αμαθεστάτη! Δεν είναι δική σου δουλειά να εξελέγχεις τις 
   συνταγές της ιατρικής. Ειδοποίησε την κόρη μου την Αγγελική 
  να έρθει εδώ. Έχω κάτι να της πω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να την πού έρχεται ακάλεστη· θα μάντεψε, φαίνεται, τη σκέψη σας. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα κοντά, Αγγελική. Ήρθες απάνω στην ώρα. Ήθελα να σου μιλήσω 
   για κάτι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Είμαι έτοιμη να σας ακούσω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Περίμενε μια στιγμή, (στην Τουανέττα) Δώσε μου το μπαστούνι μου. 
   Θα γυρίσω αμέσως. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Πηγαίνετε γρήγορα, κύριε· πηγαίνετε. Σε μπελάδες μας βάζει ο 
   κύριος Φλεράν. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Τουανέττα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τι; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Για κοίταξέ με λίγο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ε! σας κοιτάζω. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 



   Τουανέττα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ε καλά! τι, Τουανέττα; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Δε μαντεύεις καθόλου γιατί θέλω να σου μιλήσω; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτό έλειπε να μην το μαντεύω. Για το φίλο μας δα! είναι έξη 
   μέρες τώρα που μόνο γι' αυτόν μιλάμε· καμιά άλλη κουβέντα δεν 
   κάνομε. Και είστε σαν άρρωστη αν δεν μιλάμε, κάθε στιγμή γι' 
   αυτόν. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αφού το ξέρεις, γιατί δεν αρχίζεις την κουβέντα πρώτη εσύ; Και 
   γιατί δε με βγάζεις από τον κόπο ν' αρχίζω πρώτη εγώ πάντοτε; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε μου δίνετε τον καιρό. Έχετε τόσο πολύ αφοσιωθεί σ' αυτήν την 
   υπόθεση ώστε μου είναι δύσκολο να σας προλάβω. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Το ομολογώ· ποτέ δεν κουράζομαι να μιλώ γι' αυτόν και η καρδιά 
   μου επωφελείται με πόθο κάθε στιγμή για ν' ανοίγεται σε σένα. 
   Αλλά πες μου, Τουανέττα, συ κατακρίνεις τα αισθήματα που έχω γι' 
   αυτόν; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κάθε άλλο. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Κάνω άσχημα ν' αφήνομαι ολόκληρη σ' αυτή τη γλυκεία σκέψη; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Θα ήθελες να έμενα αναίσθητη στης τρυφερές διαμαρτυρίες του 
   φλογερού πάθους που δείχνει για μένα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θεός φυλάξοι! 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Πες μου, καϋμένη. Δε βρίσκεις και συ όπως εγώ, ότι κάτι θείο, 
   κάποια επίδραση της μοίρας μ' έκανε να τον γνωρίσω, χωρίς να το 
   περιμένω; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Δε βρίσκεις ότι είναι έντιμος άνθρωπος, αφού ανέλαβε την 
 υπεράσπισή μου χωρίς να με γνωρίζει; 
 



ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και ότι είναι αδύνατο να φερθεί κανείς γενναιότερα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είμαι σύμφωνη. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Κι' ότι το έκανε αυτό με την μεγαλύτερα ευγένεια; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ω! ναι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Δε βρίσκεις, Τουανέττα, ότι είναι πολύ καλοκαμωμένος; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Πάρα πολύ. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και πολύ ευπαρουσίαστος; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Και βέβαια. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ότι τα λόγια του, όπως κ' οι πράξεις του, έχουν κάτι το 
   ευγενικό; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κι' αυτό είναι βέβαιο. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και ότι δεν είναι δυνατόν ν' ακούσει κάνεις ερωτικότερα λόγια απ' 
   όσα μου λέει αυτός; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αλήθεια. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και ότι δεν μπορεί να γίνει σκληρότερο πράγμα από το να μας 
   εμποδίζουν ν' απολαμβάνομε την αμοιβαία αγάπη που μας εμπνέει ο 
   θεός; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Έχετε δίκιο. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αλλά, καλή μου Τουανέττα, πιστεύεις πως μ' αγαπάει όσο μου λέει; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αι! όσο γι' αυτό . . . ξέρω κι' εγώ; Οι προσποιημένες αγάπες 
   μοιάζουν πολύ με τις αληθινές. Σε τέτοια ζητήματα, είδα εγώ 
   ηθοποιούς πρώτης τάξεως. 



 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Α! Τουανέττα, τι είν' αυτά που μου λες; Με τον τρόπο που μου 
   μιλεί, είναι δυνατόν ποτέ να μη μου λέη αλήθεια; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όπως κι' αν έχει, γρήγορα θα φωτισθείτε· κι' αυτό που σας έγραψε 
   χθες πως αποφάσισε να σας ζητήσει σε γάμο, θα σας δώσει να 
   καταλάβετε αν λέει αλήθεια ή όχι. Θα είναι η καλύτερη απόδειξη. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ε! Τουανέττα, αν μ' απατά αυτός, δε θα πιστέψω πλέον κανέναν 
   άντρα, σ' όλη μου τη ζωή. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να, επιστρέφει ο πατέρας σας. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Λοιπόν, κόρη μου, έχω να σου πω μιαν είδηση, που ίσως δε θα την 
   περιμένεις. Σε ζητούν σε γάμο. Πώς, γελάς; Ω! ναι, πολύ αστείο 
   πράγμα είναι η λέξη γάμος! Δεν υπάρχει τίποτε αστειότερο για τα 
   κορίτσια. Α! φύσις, φύσις! Η αλήθεια είναι, κόρη μου, ότι έπρεπε 
   πρώτα να σ' ερωτήσω αν θέλεις να παντρευτείς. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Οφείλω, πατέρα μου, να κάνω ό,τι θελήσεις να με διατάξεις. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η κόρη μου είναι τόσον υπάκουη. 
   είναι λοιπόν γεγονός τετελεσμένο. Του έδωσα υπόσχεση. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Είναι καθήκον μου, πατέρα μου, ν' ακολουθώ τυφλά κάθε θέληση  
   σου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Η γυναίκα μου, η μητρυά σου, είχε την επιθυμία να σε κάμω 
   καλόγρια, καθώς και τη μικρή σου αδερφή, τη Λουίζα, και επέμενε 
   πάντοτε σ' αυτό. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (κατ' ιδίαν) 
   Είχε το λόγο της, η πανούργα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και δεν ήθελε καθόλου να συναινέσει σ' αυτό το γάμο. Υπερίσχυσε 
   όμως η γνώμη μου, κ' έδωσα το λόγο μου. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 



   Αχ! πατεράκο μου, πόσο σ' ευγνωμονώ για όλη αυτή την καλοσύνη 
   σου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (προς τον Αργγάν) 
   Μα την αλήθεια, σας ευχαριστώ κι' εγώ γι' αυτό· είναι το πιο 
   γνωστικό πράγμα πού έχετε κάνει σ' όλη σας τη ζωή. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν το είδα ακόμα το πρόσωπο· μου είπαν όμως πως θα μείνω 
   ευχαριστημένος κ' εγώ και συ. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και βέβαια πατέρα μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς; τον έχεις 'δει; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Μια φορά που η συναίνεσή σας μου δίνει το δικαίωμα να σ' ανοίξω 
   την καρδιά μου, 'δε θα σου κρύψω ότι προ έξι ημερών γνωριστήκαμε 
   κατά τύχη και ότι η συμπάθεια που νοιώσαμε ο ένας για τον άλλον, 
   από την πρώτη φορά που ειδωθήκαμε, τον έκανε να με ζητήσει από 
   σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτό δε μου το είπαν. Αλλά είμαι ευχαριστημένος και τόσο το 
   καλύτερο που ήλθαν έτσι τα πράγματα, Λένε πως είναι ψηλός και 
   καλοκαμωμένος νέος. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ναι, πατέρα μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Με ωραίο παράστημα. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Χωρίς αμφιβολία. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ευχάριστος άνθρωπος. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Βεβαίως. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Με όμορφη φυσιογνωμία. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Πολύ όμορφη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Φρόνιμος και από καλή οικογένεια. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ακριβέστατα. 
 



ΑΡΓΓΑΝ 
   Εντιμότατος. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ο εντιμότερος άνθρωπος του κόσμου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μιλεί ωραία τα λατινικά και τα ελληνικά. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αυτό δεν το ξέρω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και θα πάρει την άδεια του γιατρού σε τρεις ημέρες. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αυτός, πατέρα μου; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι. Μήπως δε σου το είπε; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Όχι, μα την αλήθεια, ποιος σας το είπε σας; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο κύριος Πυργγόν. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Τον γνωρίζει ο κύριος Πυργγόν; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ωραία ερώτηση. Πρέπει να τον γνωρίζει, αφού είναι ανιψιός του. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ο Κλεάνθης είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ποιος Κλεάνθης; Μιλούμε για κείνον που σε ζήτησε σε γάμο. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ε! ναι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Λοιπόν! είναι ανιψιός του κυρίου Πυργγόν γιός του γυναικαδέλφου 
   του, του γιατρού κυρίου Διαφουαρούς, και αυτός ο γιός 
   ονομάζεται Θωμάς Διαφουαρούς και όχι Κλεάνθης· και τον   
   συμφωνήσαμε το γάμο αυτό σήμερα το πρωί, ο κύριος Πυργγόν, ο 
   κύριος Φλεράν και εγώ· και αύριο, αυτό τον επίδοξο γαμπρό θα μου 
   τον φέρει ο πατέρας του. Ε; τι συμβαίνει; φαίνεσαι σαν 
   αποχαυνωμένη; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αυτό συμβαίνει, πατέρα μου, γιατί βλέπω πως μου μιλούσες για 
   άλλο πρόσωπο κ' εγώ εννοούσα άλλο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 



   Μα πώς, κύριε, σας πέρασε μια τέτοια κωμική ιδέα; Με τόση 
   περιουσία που έχετε, θέλετε να δώσετε την κόρη σας σ' ένα 
   γιατρό; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα. Τι ανακατεύεσαι συ, πανούργα, αναιδεστάτη; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θεέ μου! Μην υφαρπάζεσθε. Γιατί με βρίζετε; Δεν μπορούμε τάχα να 
   μιλήσομε χωρίς να θυμώνομε; Έτσι, ας μιλήσομε με ησυχία. Τι λόγο 
   έχετε, σας παρακαλώ, για να κάνετε ένα τέτοιο γάμο; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο λόγος είναι ότι, επειδή βλέπω πως είμαι φιλάσθενος και 
   άρρωστος, θέλω να κάνω γαμπρό γιατρό και συγγενείς γιατρούς, για 
   να έχω καλά στηρίγματα στην αρρώστια μου· για να έχω μέσα στην 
   οικογένειά μου όλα τα θεραπευτικά μέσα που μου είναι αναγκαία και 
   για να έχω πρόχειρες της γνωμοδοτήσεις και της συνταγές. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τώρα μάλιστα· είπατε για ποιο λόγο, κ' έτσι μπορούμε ήσυχα να 
   συζητήσομε. Μα, κύριε, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας: είστε 
   άρρωστος; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς, αχρεία; αν είμαι άρρωστος, λέει; αν είμαι άρρωστος, 
   αδιάντροπη; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ε! ας είναι κύριε, ας το παραδεχθούμε· (είστε άρρωστος). Ναι, 
   είστε πολύ άρρωστος, σύμφωνοι· και πιο άρρωστος μάλιστα από όσο 
   νομίζετε. Τελείωσε το ζήτημα. Μα η κόρη σας πρόκειται να πάρει  
   έναν άντρα για τον εαυτό της· και μια φορά που δεν είναι κι' αυτή 
   άρρωστη, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να της δώσετε ένα γιατρό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για τον εαυτό μου της δίνω αυτό το γιατρό· και μια φιλόστοργη 
   κόρη πρέπει να το έχει χαρά της κ' ευχαρίστησή της να πάρει εκείνον 
   που είναι χρήσιμος στην υγεία του Πατέρα της. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μα την αλήθεια, κύριε, μου επιτρέπετε, να σας δώσω μια φιλική 
   συμβουλή; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σαν τι είδους συμβουλή; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να τον βγάλετε εντελώς από το νου σας αυτό το γάμο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και για ποιο λόγο; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΑ 
   Για τον απλούστατο λόγο, ότι η κόρη σας δε θα συμφωνήσει ποτέ σ' 
   αυτόν. 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δε θα συμφωνήσει ποτέ; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Η κόρη μου; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Η κόρη σας· θα σας πει ότι δεν έχει να κάνη τίποτα με τον κύριο 
   Διαφουαρούς, ούτε με το γιό του Θωμά Διαφουαρούς, ούτε με όλους 
   τους Διαφουαρούς του κόσμου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έχω όμως να κάνω εγώ, και εκτός αυτού το κέρδος απ' αυτό το γάμο 
   είναι πολύ μεγαλύτερο παρ' όσον φαντάζεται κανείς. Ο κύριος 
   Διαφουαρούς δεν έχει κανέναν άλλο κληρονόμο παρά μόνον αυτό το 
   γιό του· και ακόμα, ο κύριος Πυργγόν, που δεν έχει ούτε γυναίκα 
   ούτε παιδιά, του δίνει όλη του την περιουσία χάριν αυτού του 
   γάμου· και ο κύριος Πυργγόν βρίσκεται σήμερα με οκτώ χιλιάδες 
   φράγκα εισόδημα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Πρέπει να ‘χει σκοτώσει πολλούς για να γίνει τόσο πλούσιος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Οκτώ χιλιάδες φράγκα εισόδημα είναι, νομίζω, κάτι χωρίς να 
   λογαριάσομε και την περιουσία του πατέρα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όλα αυτά, κύριε, είναι καλά και άγια, μα εγώ — μεταξύ μας — σας 
   συμβουλεύω και πάλι να της διαλέξετε έναν άλλον άντρα. Δεν είναι  
   πλασμένη για να γίνει κυρία Διαφουαρούς. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ όμως θέλω να γίνει. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ε! Μην το λέτε αυτό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς! να μην το λέω αυτό; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και γιατί να μην το λέω; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Γιατί όποιος σας ακούσει, θα πη πως δεν σκέπτεσθαι τι λέτε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ας πει ό,τι θέλει· εγώ σου λέω ότι θέλω να εκτελέσει η κόρη μου 



   την υπόσχεση που έχω δώσει. 
 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είμαι βεβαία πως δε θα το κάνη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα την αναγκάσω να το κάνη. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Σας λέω πως δε θα το κάνη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα το κάνη, αλλιώς θα την κλείσω στο μοναστήρι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Σεις; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Καλά. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς! καλά; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε θα την κλείσετε σε κανένα μοναστήρι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν θα την κλείσω σε κανένα μοναστήρι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ αστείο είν' αυτό. Δε θα κλείσω την κόρη μου στο μοναστήρι, 
   αν θέλω; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι, σας λέω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και ποιος θα μ' εμποδίσει; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο εαυτός σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 



   Ο εαυτός μου; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι, δε θα βαστάξ' η καρδιά σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα βαστάξει. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αστειεύεστε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν αστειεύομαι καθόλου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Η πατρική σας αγάπη δε θα σας αφήσει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα μ' αφήσει. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κάνα — δυο δάκρυα, ένα αγκάλιασμα, ένα πατεράκο μου, έτσι, 
   γλυκοπρόφερτο, είναι αρκετά για να σας συγκινήσουν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όλα αυτά δε θα μου κάνουν τίποτα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι, ναι! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σου λέω πως δε θα μεταβάλω καθόλου το σκοπό μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτά είναι λόγια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν είναι καθόλου λόγια. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θεέ μου! σας ξέρω δα, είστε φυσικά πολύ καλός. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (με παραφορά) 
   Δεν είμαι καθόλου καλός, και είμαι κακός όταν θέλω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μη συγχύζεστε, κύριε. Δε συλλογίζεστε πως είστε άρρωστος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Την προστάζω απολύτως να ετοιμαστεί να πάρει τον άντρα που λέω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κ' εγώ της απαγορεύω απολύτως να τον πάρει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δε μου λες, σε παρακαλώ, πού βρίσκεσαι; Και πώς την τόλμη ν' 



   αυθαδιάζεις έτσι εσύ, μια τιποτένια υπηρέτρια μπροστά στον αφέντη 
   σου; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όταν ο αφέντης δε συλλογίζεται τι κάνει, μια λογική υπηρέτρια 
   έχει το δικαίωμα να τον σωφρονίζει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (ορμά κατ' απάνω της) 
   Α! αθυρόστομη! θα σε κάνω τ' αλατιού. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (αποφεύγει τον Αργγάν παρεμβάλλοντας μεταξύ εαυτής και 
   εκείνου ένα κάθισμα) 
   Eίναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε πράγματα που μπορούν 
   να εκθέσουν την υπόληψή σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (την κυνηγά με το μπαστούνι του γύρω από το κάθισμα) 
   Στάσου, στάσου να σε μάθω εγώ να μιλάς, 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (προφυλάσσεται σε μέρος όπου δεν μπορεί να την φθάσει 
   ο Αργγάν). 
   Σας είπα, είναι καθήκον μου να μη σας αφήνω να κάνετε τρέλες. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (την κυνηγά) 
   Σκύλλα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (τον αποφεύγει) 
   Όχι, δεν θα συναινέσω ποτέ σ' αυτό το γάμο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (την κυνηγά) 
   Αχρειοτάτη! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (τον αποφεύγει) 
   Δε θέλω να παντρευθεί το Θωμά Διαφουαρούς σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (την κυνηγά) 
   Κάθαρμα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (τον αποφεύγει) 
   Και θ' ακούσει πιο πολύ εμένα παρά σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (σταματά) 
Αγγελική, δε μου πιάνεις αυτή την πανούργα; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Μα, πατέρα μου, θα βλάψουν την υγεία σας αυτά που κάνετε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (προς την Αγγελικήν) 
   Αν δεν την πιάσεις, θα σου δώσω την κατάρα μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (απερχομένη) 
   Κ' εγώ θα την αποκληρώσω, αν σας υπακούσει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (ρίπτεται στο κάθισμά του) 
   Αχ! δεν μπορώ πιά! Μ' αυτά θα με κάνετε να πεθάνω. 
 
 



 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 
 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ  — ΑΡΓΓΑΝ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! γυναικούλα μου; έλα κοντά μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Τι έχεις, αντρούλη μου: 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα, τρέξε να με νιώσεις. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Τι τρέχει λοιπόν; τι συμβαίνει, παιδί μου; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αγαπημένη μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αγαπημένε μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Με σύγχυσαν! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ω! τον καημένο τον αντρούλη μου! Πώς σε σύγχυσαν, αγάπη μου; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Η πανούργα η Τουανέττα σου ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο αυθάδης. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Μην εξάπτεσαι λοιπόν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μ' έκανε έξω φρενών, αγάπη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ησύχασε, παιδί μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είναι μια ώρα τώρα που μου εναντιώνεται σε ό,τι θέλω να κάνω. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Καλά, ησύχασε, ησύχασε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είχε την αναίδεια να μου πη πως δεν είμαι άρρωστος. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Είναι αδιάντροπη. 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εσύ, αγάπη μου, το ξέρεις πως είμαι άρρωστος, ε; 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ναι, καρδούλα μου, δεν έχει δίκιο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτή η πανούργα θα με πεθάνει, αγάπη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Κουνήσου απ' τη θέση σου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτή φταίει για όλη τη χολή που βγάζω. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Μη στενοχωριέσαι τόσο πολύ. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είναι τόσος καιρός που σου λέω να τη διώξεις. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Θεέ μου! δεν υπάρχει υπηρέτης, δεν υπάρχει υπηρέτρια, παιδί μου, 
   που να μην έχουν τα ελαττώματά τους. Είμαστε αναγκασμένοι κάποτε 
   να υποφέρουμε τα ελαττώματά τους, όταν έχουν και μερικά 
   προτερήματα. Αυτή είναι επιτήδεια, περιποιητική, πρόθυμη και προ 
   πάντων πιστή. Και τώρα, καθώς ξέρεις, πρέπει κανείς να λαμβάνει  
   μεγάλη πρόβλεψη για κείνους που παίρνει στην υπηρεσία του 
   (φωνάζει) Τουανέττα! 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΜΠΕΛΙΝΑ  — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κυρία! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Γιατί έκανες τον αφέντη σου να θυμώσει; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (με μειλίχιο ύφος) 
   Εγώ, κυρία; Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Εγώ πάντοτε 
   φροντίζω να φαίνομαι στον κύριο ευχάριστη για όλα τα ζητήματα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Α! την πανούργα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μας είπε πως θέλει να παντρέψει την κόρη του με το γιό του 
   κυρίου Διαφουαρούς· εγώ του είπα πως είναι καλή αυτή η τύχη, αλλά 



   νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να την βάλει σ' ένα μοναστήρι. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ (στον Αργγάν) 
   Δεν υπήρχε λόγος να θυμώσεις γι' αυτό. Βρίσκω μάλιστα πως έχει 
   και δίκιο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι! την πιστεύεις, αγάπη μου; αυτή είναι κακούργα! Μου 
   εξεστόμισε χίλιες αυθάδειες. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ναι, ναι, σε πιστεύω, αγάπη μου. Ησύχασε τώρα — άκουσε 
   Τουανέττα· αν τον ξανακάνης τον άντρα μου να θυμώσει, θα σε 
   διώξω. Έλα, δώσε μου τώρα το πανωφόρι του με τη γούνα και μερικά 
   προσκέφαλα, να τον βάλω να καθήσει καλά. (στον Αργγάν) Πώς 
   κάθεσαι έτσι; χώσε το σκουφάκι σου καλά ως τ' αυτιά σου. Από 
   τίποτε άλλο δε συναχώνεται κανείς τόσο εύκολα όσο από τ' αυτιά. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πόσο με υποχρεώνεις, αγάπη μου, με τις περιποιήσεις που μου 
   κάνεις! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ (τακτοποιούσα τα προσκέφαλα γύρω από τον Αργγάν) 
   Ανασηκώσου για να βάλω αυτό από κάτω· έτσι. Ας βάλουμε αυτό για 
   στήριγμα και κείνο το άλλο πλευρό· έτσι. Αυτό ας το βάλουμε πίσω 
   από την πλάτη και αυτό το άλλο για ν' ακουμπάει το κεφάλι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (βάζει απότομα ένα προσκέφαλο επάνω εις το κεφάλι 
   του) 
   Και αυτό για να σας κρατά ήσυχο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (σηκώνεται με θυμό και πετάει τα προσκέφαλα στην 
   Τουανέττα η οποία φεύγει). 
   Α, κακούργα, θέλεις να με σκάσης. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΜΠΕΛΙΝΑ 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Έλα, έλα! τι είναι αυτά; 
 
ΑΡΓΓΑΝ (ρίπτεται στο κάθισμά του) 
   Α! δεν αντέχω πια. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Γιατί παραφέρεσαι έτσι; εκείνη νόμιζε πως το έκανε για καλό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν ξέρεις, αγάπη μου, τι κακίες έχει μέσα της αυτή η αυθάδης. 
   Α! πως μ' σύγχυσε! Πρέπει να πάρω απάνω από οκτώ γιατρικά και 
   να κάμω επάνω από δώδεκα κλύσματα για να έρθω πάλι στα συγκαλά 



   μου. 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Καλά, καλά, αγάπη μου· ησύχασε λίγο, ησύχασε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αγάπη μου, συ είσαι η μόνη μου παρηγοριά. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Χρυσό μου παιδί! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και για να σου δείξω την ευγνωμοσύνη μου για την αγάπη σου, 
   καρδούλα μου, θέλω να κάνω, καθώς σου είπα, τη διαθήκη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αχ! αγάπη μου, μην αναφέρεις τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ· δεν 
   μπορώ να υποφέρω τέτοια σκέψη. Και μόνο η λέξι διαθήκη με κάνει 
   ν' ανατριχιάζω από τη λύπη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σου είχα πει να συνεννοηθείς γι' αυτό με το συμβολαιογράφο σου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Μέσα είναι· τον έφερα μαζί μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πες του να έρθει, αγάπη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αχ! αγάπη μου, όταν μια γυναίκα αγαπάει πολύ τον άντρα της δεν 
   είναι σε θέσε να σκέπτεται τέτοια πράγματα. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ 
 
 
 
   Ο κύριος ΜΠΟΝΦΟΥΑ — ΜΠΕΛΙΝΑ — ΑΡΓΓΑΝ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ελάτε κοντά, κύριε Μπονφουά· ελάτε κοντά. Πάρετε ένα κάθισμα, 
   σας παρακαλώ. Η γυναίκα μου μού είπε, κύριε, πως ήσαστε πολύ 
   έντιμος άνθρωπος και καθ' αυτό ένας από τους φίλους της· της 
   ανέθεσα λοιπόν να σας μιλήσει για μια διαθήκη που θέλω να κάνω. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αλλοίμονο! Είμαι εντελώς ανίκανη να μιλήσω για τέτοια πράγματα. 
 
ΜΠΟΝΦΟΥΑ 
   Μου εξήγησε, κύριε, την πρόθεσή σας και τι σκέπτεσθαι να κάνετε 
   γι' αυτήν. Έχω όμως να σας πω επί του προκειμένου πως δε θα 
   μπορέσετε να δώσετε τίποτα στη γυναίκα σας διά της διαθήκης σας. 
 



ΑΡΓΓΑΝ 
   Και γιατί; 
 
ΜΠΟΝΦΟΥΑ 
   Γιατί αντιβαίνει στο έθιμο. Αν βρίσκεται σε χώρα που ισχύει 
   το γραπτό δίκαιο, θα ημπορούσατε να το κάνετε· αλλά στο Παρίσι 
   και σ' όλα τα μέρη όπου ισχύουν τα έθιμα, στα περισσότερα 
   τουλάχιστον, αυτό δεν μπορεί να γίνει· και η διαθήκη θα ήταν 
   άκυρος. Το μόνον ευεργέτημα που μπορούν να κάμουν μεταξύ των 
   ένας άντρας και μία γυναίκα, διατελούντες εις γάμου κοινωνία, 
   είναι η αμοιβαία δωρεά μεταξύ ζώντων· άλλα και πάλι δεν πρέπει να 
   υπάρχουν τέκνα, ή αμφοτέρων των συζύγων ή του ενός εξ αυτών, 
   κατά τον θάνατον του πρώτου αποθνήσκοντος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ παράλογο έθιμο να μη μπορεί ένας σύζυγος ν' αφήσει ό,τι θέλει 
   στη γυναίκα, που τον αγαπά τρυφερότατα και που τον νοιάζεται 
   τόσο πολύ! Θα ήθελα να συμβουλευθώ και το δικηγόρο μου, να 'δω 
   τι θα μπορούσα να κάνω. 
 
ΜΠΟΝΦΟΥΑ 
   Δεν πρέπει να καταφύγετε σε δικηγόρους, διότι αυτοί είναι 
   συνήθως πολύ αυστηροί σ' αυτά τα ζητήματα και φαντάζονται πως 
   είναι μεγάλο έγκλημα να διαθέτει κανείς την περιουσία του παρά 
   τας διατάξεις του νόμου. Βρίσκουν παντού δυσκολίες και δεν έχουν 
   ιδέα από περιστροφές της συνειδήσεως. Υπάρχουν άλλοι τους 
   οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε, που είναι πιο βολικοί, που 
   ξέρουν τον τρόπο να περνούν αθορύβως επάνω από το νόμο και να 
   παρουσιάζουν ως δίκαιον εκείνο το οποίον δεν επιτρέπεται· που 
   ξέρουν να εξομαλύνουν κάθε δυσκολία σε κάθε υπόθεση και να 
   βρίσκουν τα μέσα να υπεκφεύγουν το έθιμο με κάποιαν έμμεσο 
   ωφέλεια. Αν δεν γίνονταν αυτά, σε ποιο σημείο θα φθάνατε; 
   Πρέπει να διευκολύνετε τα πράγματα· άλλως τε δε θα κάναμε τίποτα 
   και δε θα έδινα ούτε μια πεντάρα για το επάγγελμά μας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Η γυναίκα μου, κύριε, μου είχε πει πως ήσαστε πολύ επιτήδειος 
   και πολύ τίμιος άνθρωπος. Τι μπορώ, σας παρακαλώ, να κάνω για να 
   της δώσω την περιουσία μου και να την στερήσω απ' τα παιδιά 
   μου; 
 
ΜΠΟΝΦΟΥΑ 
   Τι μπορείτε να κάνετε; Μπορείτε πολύ καλά να εκλέξετε ένα στενό 
   φίλο της κυρίας σας και ν' αφήσετε σ' αυτόν διά της διαθήκης 
   σας και με όλους τους νομίμους τύπους όσο ποσόν θέλετε και ο 
   φίλος αυτός κατόπιν να της αποδώσει όλο το ποσόν. Μπορείτε ακόμη 
   να υπογράψετε χρεωστικά ομόλογα όχι ύποπτα σε διαφόρους 
   δανειστές, οι οποίοι θα δανείσουν τ' όνομά των στη γυναίκα σας 
   και θα της δώσουν συγχρόνως ένα έγγραφο, το οποίον θα αναφέρει 
   ότι τα χρέη αυτά είναι εικονικά. Μπορείτε επίσης, ενόσω ακόμα 
   είσθε εν τη ζωή να της δώσετε μετρητά ή συναλλάγματα πληρωτέα 
   εις τον κομιστή. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αχ! Θεέ μου! Δεν πρέπει να ζαλίζεσαι για τέτοια πράγματα. Αν 
   είναι να σε χάσω, αγόρι μου, δε θέλω πλέον να μείνω στον κόσμο. 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αγάπη μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ναι, αγαπημένε μου, αν είμαι τόσο πολύ άτυχη να σε χάσω . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Γυναικούλα μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Η ζωή δε θα είναι πλέον τίποτα για μένα . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αγαπημένη μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Και θα σ' ακολουθήσω στον άλλον κόσμο, για να νιώσης την αγάπη 
   που σου έχω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μου ραγίζεις την καρδιά, αγάπη μου. Παρηγορήσου, σε παρακαλώ. 
 
   ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στην Μπελίνα) 
   Τα δάκρυα αυτά είναι παράκαιρα· άλλως τε, τα πράγματα δεν 
   έφθασαν ακόμη ως εκεί. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ. 
   Αχ! κύριε, δεν ξέρετε τι θα πει θερμή αγάπη συζύγου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Η μόνη μου λύπη, αν πεθάνω, αγαπημένη μου, είναι ότι δεν 
   απόκτησα ένα παιδί από σένα. Ο κύριος Πυργγόν μου είπε ότι θα με 
   κάνει να το κατορθώσω. 
 
   ΜΠΟΝΦΟΥΑ 
   Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρέπει, αγάπη μου, να κάνω τη διαθήκη μου με τον τρόπο που λέει 
   ο κύριος· αλλά για κάθε ενδεχόμενον, θέλω να σου εγχειρίσω 
   αμέσως είκοσι χιλιάδες φράγκα χρυσά που έχω κρυμμένα μέσα στο 
   ντουλάπι του τοίχου του κρεβατιού μου και δύο συναλλάγματα 
   πληρωτέα στον κομιστή. Το ένα μου το χρωστά ο κύριος Δάμων και 
   το άλλο ο κύριος Γεράντης. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Όχι, όχι! δε θέλω τίποτε από αυτά! Αχ! . . . Πόσα είπες πως έχεις 
   στο ντουλάπι του τοίχου; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είκοσι χιλιάδες φράγκα, αγάπη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Μη μου μιλείς για χρήματα, σε παρακαλώ! Αχ! . . . Τι ποσόν 
   αντιπροσωπεύουν τα δύο συναλλάγματα; 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Το ένα, φιλτάτη μου, τέσσερες χιλιάδες φράγκα και το άλλο έξι. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Όλα τα χρήματα του κόσμου, αγάπη μου, είναι μηδέν μπροστά σε 
   σένα. 
 
   ΜΠΟΝΦΟΥΑ (στον Αργγάν) Θέλετε να προβούμε στη σύνταξη της 
   διαθήκης; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα, κύριε· θα είμαστε όμως καλύτερα μέσα στο μικρό μου 
   γραφείο. Οδήγησέ με, εκεί σε παρακαλώ, αγάπη μου. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ Πάμε, καημένο μου παιδί. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να τους που έρχονται μαζί μ' ένα συμβολαιογράφο· άκουσα να 
   μιλούν για διαθήκη. Δεν κοιμάται η μητρυιά σας. Χωρίς άλλο 
   κάποια συνωμοσία κάνει εναντίον των συμφερόντων σας και 
   προσπαθεί να μπλέξει σ' αυτή τον πατέρα σας. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ας διαθέσει την περιουσία του όπως θέλει, αρκεί να μη διαθέσει την 
   καρδιά μου. Βλέπεις, Τουανέττα, τι εκβιαστικά σχέδια τον κάνουν 
   να καταστρώνει. Μη μ' εγκαταλείψεις, σε παρακαλώ, στην απελπισία 
   που βρίσκομαι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Εγώ να σας εγκαταλείψω; καλύτερα έχω να πεθάνω. Του κάκου 
   προσπαθεί η μητρυιά σας να με κάνει έμπιστη της και να θέλει 
   να με ανακατέψει στα συμφέροντά της, ποτέ μου δεν κατόρθωνα να τη 
   συμπαθήσω· πάντοτε ήμουν με το μέρος σας. Αφήστε με να κάνω ό,τι 
   ξέρω: θα μεταχειριστώ κάθε τρόπο για να σας υπηρετήσω· αλλά για 
   να σας υπηρετήσω με καλύτερο αποτέλεσμα πρέπει ν' αλλάξω 
   τακτική, να κρύβω δηλαδή τον ζήλο που έχω σε σας και να 
   προσποιούμαι πως ενδιαφέρομαι για τον πατέρα σας και για τη 
   μητρυιά σας. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Προσπάθησε, σ' εξορκίζω, να ειδοποιήσεις τον Κλεάνθη για το γάμο 
   που συμφώνησαν. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν έχω κανέναν άλλο να μεταχειρισθώ γι' αυτή τη δουλειά παρά 
   μόνο το γέρο τοκογλύφο, τον καραγκιόζη. Αυτό δε θα μου κοστίσει 
   παρά λίγα γλυκά λογάκια και είμαι πρόθυμη να τα ξοδέψω για χάρη 
   σας. Απόψε είναι πολύ αργά· αύριο όμως πρωί πρωί θα τον στείλω 
   να ζητήσει τον Κλεάνθη και θα είναι κατενθουσιασμένος να . . . 



 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ (από μέσα) — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
Τουανέττα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (στην Αγγελική) Με φωνάζει. Καληνύχτα. Έχετε πεποίθηση 
   σε μένα. 
 
 
 
ΠΡΑΞΗ ΔEΥTEPΗ 
 
 
 
   (Το δωμάτιο του Αργγάν) 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (μη αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) Τι ζητείτε, κύριε; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Τι ζητώ; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Α! α! σεις είστε. Τι έκπληξη! Τι έρχεστε να κάμετε εδώ; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Έρχομαι να μάθω ποια τύχη μου επιφυλάσσεται· να μιλήσω στην 
   αγαπημένη μου Αγγελική, να την ρωτήσω τι αισθάνεται για μένα και 
   τι αποφάσισε για τον απαίσιο εκείνο γάμο, για τον οποίον με 
   ειδοποίησε. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι· μα δεν μπορείτε έτσι, με τόση ελευθερία να της μιλήσετε της 
Αγγελικής: πρέπει να βρεθεί τρόπος· σας είπαν νομίζω πως την 
   προσέχουν και την έχουν περιορισμένη και δεν την αφήνουν ούτε να 
   βγει έξω ούτε να μιλήσει με κανένα· κι' ας είν' καλά η περιέργεια 
   της γριάς θείας της, γιατ' έτσι μόνο μας άφησαν να πάμε στο 
   θέατρο, όπου την είδατε και την αγαπήσατε. Και δε βγάλαμε ούτε 
   λέξη απ' το στόμα μας γι' αυτό που συνέβη. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Γι' αυτό κ' εγώ, δεν έρχομαι εδώ ως Κλεάνθης και με το πρόσχημα 
   του εραστή της· αλλά ως φίλος του δασκάλου της της μουσικής από 
   τον οποίον επήρα την άδεια να πω πως με στέλνει στη θέση του. 



 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να ο πατέρας της. Βγείτε μια στιγμή και αφήστε με να του 'πω πως 
   τον ζητάτε. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ (νομίζει ότι είναι μόνος και χωρίς να βλέπει την 
Τουανέτταν) 
   Ο κύριος Πυργγόν μού είπε να κάνω κάθε πρωί περίπατο στην κάμαρά 
   μου, δέκα φορές απάνω και δέκα φορές κάτω· λησμόνησα όμως να 
   τον ρωτήσω αν πρέπει να το κάνω κατά μήκος ή κατά πλάτος. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κύριε, κάποιος . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μίλα σιγά, σιχαμένη! Μου τράνταξες το μυαλό Δε συλλογίζεσαι πως 
   δεν πρέπει να μιλεί κανείς δυνατά στους αρρώστους; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ήθελα να σας πω, κύριε . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μίλα σιγά, σου είπα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κύριε . . . (κάνει πως μιλεί). 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ε; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Λέω πως . . . (προσποιείται πως μιλεί). 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι μου λες; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Λέω πως κάποιος θέλει να σας μιλήσει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ας έρθει. 
 
   (Η Τουανέττα νεύει στον Κλεάνθη να παρουσιαστεί) 
 
 
 
 
 



ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΚΛΕΑΝΘΗΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Κύριε . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (στον Κλεάνθην) 
   Μη μιλάτε τόσο δυνατά· υπάρχει φόβος να τραντάξετε το μυαλό του 
   αφέντη. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Είμαι κατενθουσιασμένος, κύριε, που σας βρίσκω όρθιο, και που 
   βλέπω πως είστε καλύτερα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (με προσποιητό θυμό) 
   Πώς είπατε; είναι καλύτερα; Ψέματα. Ο κύριος είναι πάντοτε 
   άσχημα. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Άκουσα πως είναι καλύτερα· άλλως τε και η όψη του είναι καλή 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τι θέλετε να πείτε με το «η όψη του είναι καλή»; Απεναντίας, είναι 
   πολύ κακή η όψη του αφέντη. Κανένας άμυαλος θα σας είπε πως είναι 
   καλύτερα. Ποτέ δεν ήταν χειρότερα από τώρα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έχει δίκιο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Περπατεί, κοιμάται, τρώει και πίνει όπως όλος ο κόσμος· αυτό 
   όμως δεν τον εμποδίζει να είναι πολύ άρρωστος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτό είν' αλήθεια. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Λυπούμαι πολύ γι' αυτό, κύριε. Έρχομαι εκ μέρους του καθηγητού 
   της ωδικής της δεσποινίδος κόρης σας. είναι αναγκασμένος να πάει 
   στην εξοχή για λίγες μέρες, κ' επειδή είμαι στενός του φίλος, μ' 
   έστειλε στη θέση του να της εξακολουθήσω τα μαθήματα. Αν τα 
   διακόψει, ξέρετε, είναι φόβος να λησμονήσει ό,τι έμαθε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ καλά. (Στην Τουανέττα) Φώναξε την Αγγελική. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Νομίζω, κύριε, πως θα ‘νε καλύτερα να πάω τον αφέντη στην κάμαρά 
   της. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι. Πες της να έρθει εδώ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 



   Δε θα μπορέσει να της κάνη σωστό μάθημα, αν δεν είναι μόνοι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ Πήγαινε, σου λέω, πήγαινε. 
 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θα σας ζαλίσει, αφέντη και στην κατάσταση που είστε τίποτα δεν 
   πρέπει να σας συγκινεί και να σας τραντάζει το μυαλό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Καθόλου, καθόλου· μου αρέσει η μουσική και πολύ θα ευχαριστηθώ, 
   να . . . Α! να την. (Στην Τουανέττα) Πήγαινε να δεις αν είναι έτοιμη 
   η γυναίκα μου 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα, κόρη μου . . . Ο δάσκαλός σου της μουσικής πήγε στην εξοχή· και 
   στη θέση του έστειλε τον κύριο για να σου δείξει. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (αναγνωρίζοντας τον Κλεάνθην) 
   Α! Θεέ μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι τρέχει; γιατί αυτή η έκπληξη σου; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Γιατί . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι; τι σ' έκανε να συγκινηθείς έτσι; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ένα περίεργο, καταπληκτικώς περίεργο πράγμα που συμβαίνει εδώ. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σαν τι; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Είδα στον ύπνο μου απόψε σαν να είχα, λέει, την μεγαλύτερη 
   στενοχώρια του κόσμου και μου παρουσιάστηκε κάποιο πρόσωπο που 
   έμοιαζε απαράλλακτα με τον κύριο από 'δω. Του ζήτησα βοήθεια και 
   μ' έβγαλε από τη στενοχώρια μου. Καταλαβαίνεις τώρα την μεγάλη 
   μου έκπληξη μόλις αντίκρισα εδώ χωρίς να το περιμένω το πρόσωπο 
   που όλη τη νύχτα το είχα στο νου μου. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Πολύ με κολακεύει η ιδέα ότι έρχομαι στο νου σας είτε όταν 
   κοιμάστε είτε όταν είστε ξύπνια και θα ήταν πραγματικά μεγάλη 
   ευτυχία αν μεκρίνατε άξιο να σας βγάλω από οποιανδήποτε 



   στενοχώρια. Δεν θα παρέλειπα τίποτε για να σας . . . 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΚΛΕΑΝΘΗΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (στον Αργγάν). Μα την αλήθεια, αφέντη, είμαι σύμφωνη 
   με τη γνώμη σας τώρα και παίρνω πίσω ό,τι έλεγα χθες. Ο κύριος 
   Διαφουαρούς, ο πατέρας, και ο κύριος Διαφουαρούς, ο γιός, 
   έρχονται να σας κάνουν επίσκεψι. Τι έξοχο γαμπρό που θα κάνετε! 
   Θα δείτε τον πιο καλοκαμωμένο και τον πιο έξυπνο νέο του 
   κόσμου. Με δυο λόγια που μού ‘πε με μάγεψε και η κόρη σας θα μείνει 
   καταμαγεμένη μαζί του. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στον Κλεάνθη που κάνει πως θέλει να φύγει). 
   Μη φύγετε, κύριε. Πρόκειται να παντρέψω την κόρη μου και μου 
   παρουσιάζουν τον μέλλοντα γαμπρό μου. Η κόρη μου, ξέρετε, δεν 
   τον είδε ακόμα. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Είναι, κύριε, μεγάλη τιμή για μένα να με θέλετε μάρτυρα σε μια 
   τόσο ευχάριστη συνάντηση. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είναι γιός ενός εξόχου γιατρού και ο γάμος θα γίνει σε τέσσερις 
   ημέρες. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Θαυμάσια! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ειδοποιήσατε, σας παρακαλώ, και τον καθηγητή της, για να 
   παρευρεθεί κι' αυτός στο γάμο. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Δε θα το παραλείψω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και σάς, σας παρακαλώ. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Μου κάνετε μεγάλη τιμή. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να τους, έρχονται, ετοιμασθείτε να τους δεχθείτε. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 
 
 
 
ο κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ — ΥΠΗΡΕΤΗΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ (αγγίζοντας τον σκούφο του χωρίς να τον βγάλει) 
   Ο κύριος Πυργγόν, κύριε, μου απαγόρευσε να βγάζω τη σκούφια μου. 
   Και σεις είσθε γιατρός και ξέρετε τις συνέπειες. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Εμείς, σε κάθε είδους επίσκεψή μας, έχομε χρέος να βοηθούμε τους 
   ασθενείς και όχι να τους φέρνουμε σε δύσκολη θέση. 
 
   (Ο Αργγάν και ο κ. Διαφουαρούς ομιλούν ταυτοχρόνως) 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δέχομαι, κύριε. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ερχόμεθα, κύριε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Με μεγάλη χαρά. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ο υιός μου Θωμάς κ' εγώ. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Την τιμή που μου κάνετε. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Να σας δείξομε, κύριε, 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και θα επιθυμούσα κ' εγώ . . . 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Την αγαλλίαση που αισθανόμεθα . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να μπορούσα να έλθω στο σπίτι σας. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Για τη χάρη που μας κάνατε . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για να πεισθείτε. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 



   Να θελήσετε να μας δεχθείτε . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αλλά ξέρετε, κύριε, 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Εν τη τιμητική, κύριε, 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι είναι ένας δυστυχής άρρωστος, 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Συγγένεια σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Που δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Και να σας διαβεβαιώσομε, 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Παρά μόνον να σας πει εδώ . . . 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ότι δι' όσα εξαρτώνται από το επάγγελμά μας 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ότι θα ζητεί κάθε ευκαιρία. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Καθώς και δι' όλα τα άλλα 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να σας κάνει γνωστόν, κύριε, 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Θα είμεθα πάντοτε πρόθυμοι, κύριε, 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ότι είναι όλος στη διάθεση σας 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Να σας εκδηλώσωμεν την προθυμία μας. (Στον γιο του) Εμπρός, 
   Θωμά, η σειρά σου. Χαιρέτισε. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) 
   Δεν πρέπει ν' αρχίσω από τον πατέρα; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Και βέβαια. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον Αργγάν) 
   Κύριε, έρχομαι να προσφέρω τους χαιρετισμούς μου, την 
   ευγνωμοσύνη μου, την αγάπη μου και το σεβασμό μου προς υμάς τον 
   δεύτερον πατέρα μου, αλλά δεύτερον πατέρα, εις τον οποίον, τολμώ 
   να είπω, οφείλω περισσότερα παρά εις τον πρώτον. Ο πρώτος με 



   εγέννησεν, αλλά σεις με εξελέξατε. Εκείνος με εδέχθη κατ' 
   ανάγκην, αλλά σεις με εξελέξατε από ευχαρίστησην. Ό,τι έχω από 
   εκείνον είναι έργον της σαρκός του, αλλ' ό,τι οφείλω εις σας 
   είναι έργον της θελήσεώς σας: και όσον περισσότερον αι 
   πνευματικαί ιδιότητες είναι ανώτεραι των σαρκικών τόσα 
   περισσότερα οφείλω εις υμάς και τόσον περισσότερον θεωρώ 
   πολύτιμον την μέλλουσαν αυτήν υιοθεσίαν, διά την οποίαν έρχομαι 
   σήμερον να σας προσφέρω εκ των προτέρων τα ταπεινότατα σέβη μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Χαρά στα σχολεία που βγάζουν τόσο άξιους ανθρώπους! 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) 
   Καλά τα είπα, πατέρα; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Άριστα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στην Αγγελική) 
   Έλα, χαιρέτισε τον κύριο. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στον πατέρα του) 
   Να τη φιλήσω; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ναι, ναι. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (στην Αγγελική) 
   Κυρία, πολύ περιέργως ο Θεός σας δίνει τον τίτλο της πεθεράς, 
   αφού . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στον Θωμά Διαφουαρούς) 
   Δε μιλείτε στη γυναίκα μου, στην κόρη μου μιλείτε. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Πού είναι λοιπόν η κυρία; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα έρθει. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Να περιμένω ώσπου να έρθει πατέρα; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Χαιρέτισε την δεσποινίδα. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Δεσποινίς, ακριβώς όπως το άγαλμα του Μέμνονος ανέδιδεν 
   αρμονικόν ήχον μόλις εφωτίζετο από τας ακτίνας του ηλίου, το 
   ίδιο και εγώ αισθάνομαι τον εαυτόν μου εμψυχούμενον υπό 
   γλυκυτάτης παραφοράς εις την εμφάνισιν του ηλίου της καλλονής 
   σας. Και όπως οι φυσιοδύφαι παρατηρούν προ το άνθος το 
   καλούμενον ηλιοτρόπιον στρέφεται ακαταπαύστως προς το άστρον 
   εκείνο της ημέρας, τοιουτοτρόπως και η καρδία μου από τώρα και 
   εις το εξής θα στρέφεται πάντοτε προς τα υπέρλαμπρα άστρα των 
   λατρευτών οφθαλμών σας ως προς τον μοναδικόν πόλον της. 



   Επιτρέψατε λοιπόν, δεσποινίς, ν' αποθέσω σήμερον εις τον βωμόν 
   των θελγήτρων σας την προσφοράν της καρδίας μου, η οποία 
   ουδεμίαν άλλην δόξαν ποθεί, δεσποινίς, παρά μόνον να διατελώ εις 
   όλην μου την ζωήν ταπεινότατος, ευπειθέστατος και πιστότατος 
   δούλος σας και σύζυγος. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτό θα πη να έχει κανείς σπουδάσει! μαθαίνει να λέει ωραία πράγματα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στον Κλεάνθη) 
   Ε; Τι λέτε γι' αυτά, σεις; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Λέω, πως ο κύριος κάνει θαύματα· κι' αν είναι τόσο καλός γιατρός 
   όσον είναι ρήτωρ, θα μένουν πολύ ευχαριστημένοι οι ασθενείς του. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Και βέβαια. Θα είναι κάτι . . . θαυμάσιο πράγμα αν κάνει τόσο ωραίες 
   κούρες όσο ωραία είναι τα λόγια του. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εμπρός, γρήγορα, την πολυθρόνα μου και καθίσματα σε όλους· 
   (υπηρέτες δίνουν καθίσματα). Κάθισε εκεί, κόρη μου (στον κ. 
   Διαφουαρούς) Βλέπετε, κύριε, πώς όλοι θαυμάζουν το γιό σας, και 
   βρίσκω πως είστε πολύ ευτυχής που έχετε ένα τέτοιο παιδί. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Κύριε, όχι πως είμαι πατέρας του· μπορώ να πω ότι έχω λόγους να 
   είμαι ευχαριστημένος απ' αυτόν και ότι όλοι όσοι τον βλέπουν 
   λέγουν πως είναι παιδί, το οποίον δεν έχει κανένα ελάττωμα. Ποτέ 
   δεν είχε εξημμένη φαντασία ούτε το πνευματικόν εκείνο πυρ που 
   παρατηρείται σε μερικούς νέους· αλλ' εξ αυτού ακριβώς προείδα 
   την κρίσιν του, προτέρημα το οποίον απαιτεί η εξάσκηση του 
   επαγγέλματός μας. Όταν ήταν μικρός, ποτέ δεν ήταν όπως λένε 
   ζωηρός και εύθυμος· φαινόταν πάντοτε μαλακός, φιλήσυχος και 
   αμίλητος, δεν έλεγε ποτέ λέξη και ποτέ δεν έπαιζε τα παιγνιδάκια 
   εκείνα που τα λένε παιδικά. Με πολλούς κόπους τον μάθαμε να 
   διαβάζει και είχε γίνει εννέα ετών και δεν γνώριζε ακόμη τα 
   στοιχεία του αλφαβήτου. Ωραία! έλεγα από μέσα μου· τα όψιμα 
   δένδρα παράγουν τους καλυτέρους καρπούς. Πολύ δυσκολότερα 
   χαράσσει κανείς στο μάρμαρο παρά στην άμμο· μα ό,τι χαραχθεί στο 
   μάρμαρο διατηρείται πολύ περισσότερο καιρό. Και η βραδύνοια αυτή 
   και το δυσκίνητο της φαντασίας είναι σημεία μελλοντικής 
   ευθυκρισίας. Όταν τον έστειλα στο σχολείο, χρειάστηκε να 
   καταβάλει κόπους και κόπους, αλλά ξεπέρασε τις δυσκολίες και 
   οι καθηγητές του μου επαινούσαν πάντοτε την επιμέλειά και 
   την φιλοπονία του. Επί τέλους, δως του και δως του, κατόρθωσε να 
   πάρει ενδόξως το απολυτήριό του και μπορώ να πω, χωρίς να το 
   καυχηθώ ότι από διετίας που φοιτά στο Πανεπιστήμιον, κανείς 
   υποψήφιος δεν ακούεται περισσότερο απ' αυτόν σε όλες τας 
   συζητήσεις της σχολής μας. Έγινε επίφοβος· και δεν υπάρχει 
   συζήτηση που να μην αγορεύει μέχρις υπερβολής, για ν' αποδείξει 
   το εναντίον. Είναι ισχυρογνώμων σε κάθε συζήτηση, φανατικός, σαν 
   Τούρκος. Στις αρχές του, δεν αλλάζει ποτέ τη γνώμη του και 
   ακολουθεί κάθε συλλογισμό του μέχρι των τελευταίων πτυχών της 
   λογικής. Αλλά εκείνο που μ' αρέσει περισσότερο σ' αυτόν — και 



   εννοείται ότι σ' αυτό ακολουθεί το παράδειγμά μου — είναι, ότι 
   προσκολλάται τυφλά στις γνώμες των παλαιοτέρων μας και ποτέ δεν 
   θέλησε ούτε να εννοήσει ούτε ν' ακούσει τους λόγους και τα 
   πειράματα των δήθεν ανακαλύψεων του αιώνος μας εν σχέσει προς 
   την κυκλοφορία του αίματος και προς άλλες γνώμες του ιδίου 
   φυράματος. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (βγάζει από την τσέπη του μακράν διατριβή 
   τυλιγμένη και την παρουσιάζει στην Αγγελική). 
   Έχω συντάξει μίαν διατριβή εναντίον των τσαρλατάνων, την οποίαν 
   με την άδεια του κυρίου (χαιρετά τον Αργγάν) τολμώ να 
   παρουσιάσω στην δεσποινίδα, ως οφειλομένην εις αυτήν προσφορά 
   εκ των πρωτολείων του πνεύματός μου. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Κύριε, θα είναι άχρηστο πράγμα για μένα. Δε νιώθω τίποτ' απ' 
   αυτά. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (παίρνει την διατριβή) Δώστε μου την, δώστε μου την, 
   θα είναι καλή για ζωγραφιά του τοίχου, θα στολίσομε την κάμαρά 
   μας. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (χαιρετά και πάλιν τον Αργγάν) 
   Με την άδεια επίσης του κυρίου, σας προσκαλώ, δεσποινίς, να 
   έλθετε μια απ' αυτές τις ημέρες να δείτε, για να διασκεδάσετε, 
   την ανατομία μιας γυναικός, επί της οποίας πρόκειται να εκθέσω 
   τας αντιρρήσεις μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ευχάριστη διασκέδαση! Άλλοι πηγαίνουν στο θέατρο τις 
   αρραβωνιαστικιές των· μια ανατομία όμως, ε; είναι κάτι πολύ 
   διασκεδαστικότερο πράγμα. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Άλλωστε, όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα για το γάμο και τον 
   πολλαπλασιασμό του γένους, σας διαβεβαιώνω ότι συμφώνως προς τους 
   κανόνας των δοκτόρων μας, δε βρίσκεται άλλος πλέον κατάλληλος. 
   Έχει εις μεγάλον βαθμόν την δύναμιν της γονιμότητος και είναι εξ 
   ιδιοσυγκρασίας προορισμένος να γεννήσει και να παραγάγει γερά 
   τέκνα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δε σκέπτεσθαι να τον εισαγάγετε στην αυλή και να του επιδιώξετε 
   εκεί μια θέση γιατρού; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Θέλετε να σας μιλήσω ειλικρινώς; Ποτέ δεν φαντάσθηκα ευχάριστο 
   το επάγγελμά μας όταν έχομε να κάνομε με μεγάλους. Βρίσκω 
   πάντοτε ότι είναι καλύτερα για μας τους γιατρούς να καταγινώμεθα 
   με τον λαό. Ο λαός είναι βολικός: δεν έχομε να δώσομε λόγο των 
   πράξεών μας σε κανένα· αρκεί ν' ακολουθούμε τους κανόνας της 
   επιστήμης κ' αδιαφορούμε για ό,τι κι' αν συμβεί. Οι μεγάλοι — ω! 
   είναι φρικτό πράγμα! — όταν αρρωστήσουν, απαιτούν καλά και σώνει 
   να τους γιατρέψουν οι γιατροί των. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 



   Αστείο πράγμα! Ακούς τους αυθάδεις να θέλουν να τους γιατρέψετε! 
   Και μήπως γι' αυτό πηγαίνετε σεις; εσείς πηγαίνετε μόνο για την 
   πληρωμή και για να διατάξετε τα γιατρικά: αν μπορούν, ας 
   γιατρευθούν μόνοι των. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Σωστά! Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να τους νοσηλεύομαι 
   σύμφωνα προς τους κανόνας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στον Κλεάνθη) Κύριε, ας μας πει κανένα τραγουδάκι η κόρη 
   μου. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Περίμενα να το διατάξετε, κύριε. Μου είχε περάσει από το νου, 
   έτσι για να διασκεδάσω την συντροφιά, να τραγουδήσω μαζί με τη 
   δεσποινίδα μια σκηνή απ' ένα καινούργιο μελοδραματάκι που έγινε 
   προ ολίγου. (Στην Αγγελική, που της δίνει ένα χαρτί). Να, πάρετε 
   το μέρος σας. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Εγώ; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ (με χαμηλή φωνή στην Αγγελική) 
   Μην αρνηθείτε, σας παρακαλώ θα σας εξηγήσω τι είναι η σκηνή που θα 
   τραγουδήσουμε (μεγαλοφώνως). Δεν έχω δυνατή φωνή για τραγούδι· 
   είναι όμως αρκετή για ν' ακουστεί εδώ μέσα. Θα έχετε την καλοσύνη 
   να με συγχωρήσετε, αφού μάλιστα βλέπετε ότι αναγκάζομαι να 
   ζητήσω βοήθεια κι' από την δεσποινίδα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είναι ωραίοι οι στίχοι; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Είναι — ακριβώς ειπείν — ένα αυτοσχέδιο μελοδραματάκι. Θ' 
   ακούσετε απλώς ένα πεζό ρυθμικό έργο ή ένα είδος ελευθέρων 
   στίχων, όπως δηλαδή το πάθος και η ανάγκη εμπνέουν δύο πρόσωπα 
   αυθορμήτως να πουν ό,τι αισθάνονται. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ καλά. Ας ακούσομε. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Ιδού η υπόθεση της σκηνής. Ένας βοσκός είναι προσηλωμένος σε 
   μια παράσταση που μόλις αρχίζει, όταν έξαφνα αποσπά την προσοχή 
   του κάποιος θόρυβος στο πλάγι του. Στρέφεται και βλέπει ένα 
   βάναυσο άνθρωπο που με πρόστυχα λόγια πρόσβαλε μια βοσκοπούλα. 
   Ευθύς εξ αρχής παίρνει το μέρος του φύλου που όλοι οι άνδρες 
   χρεωστούν να σέβονται. Και αφού τιμώρησε το βάναυσο για την 
   κακοήθειά του, πλησιάζει τη βοσκοπούλα. Ω! τι βλέπει! τα 
   ομορφότερα του κόσμου μάτια της έχυναν τα ομορφότερα δάκρυα του 
   κόσμου. Αλλοίμονο! είπε από μέσα του, πώς μπόρεσε να προσβάλει 
   ένα τόσο αξιολάτρευτο πλάσμα. Ποιος άνθρωπος, ποιος βάρβαρος θα 
   μπορούσε να μη συγκινηθεί από τέτοια δάκρυα; Φροντίζει αμέσως να 
   σφουγγίσει τα δάκρυα αυτά που τα έβρισκε τόσο όμορφα, κι' η 
   αξιολάτρευτη βοσκοπούλα φροντίζει κι' εκείνη συγχρόνως να τον 
   ευχαριστήσει για την αβρά εκδούλευση του, αλλά μ' ένα τρόπο τόσο 



   χαριτωμένο, με μια τόση τρυφερότητα, με μια τόση περιπάθεια, που 
   ο βοσκός δεν μπορεί πλέον ν' αντισταθεί. Κάθε λέξη της, κάθε 
   βλέμμα της είναι κ' ένα βέλος που περνά την καρδιά του. Λέει από 
   μέσα του, τι πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο από ένα τέτοιο 
   ευχαριστώ; Και τι δε θα έκανα, και τι κινδύνους δε θα διέτρεχα 
   για να ελκύσω τη γλυκιά ευγνωμοσύνη μιας τέτοιας ψυχής; Η 
   παράσταση τελείωσε χωρίς να προσέξει ποια καθόλου εκείνος· 
   λυπήθηκε μόνο που τέλειωσε γρήγορα, γιατί το τέλος της τον 
   χώρισε από τη λατρευτή του βοσκοπούλα. Και από την πρώτη αυτή 
   φορά που την είδε, και από την πρώτη στιγμή, αισθάνεται μέσα του 
   ό,τι χρόνων έρως δε θα τον έκανε να αισθανθεί. Αρχίζουν τα βάσανα 
   του χωρισμού· αχ! δεν μπορεί να ξαναδεί πλέον εκείνην που τόσο 
   λίγο την είδε! Κάνει ό,τι μπορεί για να ξαναδεί την όψη της που 
   μέρα και νύκτα την έχει στο νου του, μα τη βοσκοπούλα του την 
   έχουν πολύ περιορισμένη και δεν υπάρχει τρόπος να την ξαναδεί. 
   Μέσα στην παραφορά της αγάπης του αποφασίζει να τη ζητήσει εις 
   γάμο, γιατί νοιώθει πως δεν μπορεί πλέον να ζήση χωρίς την 
   αξιολάτρευτη ομορφιά της· κ' εκείνη μ' ένα γραμματάκι της, 
   επιτηδειότατα σταλμένο του δίνει την άδεια να προβεί. Συγχρόνως 
   όμως ειδοποιείται ότι ο πατέρας της θέλει να την δώσει σε άλλον 
   και ότι γίνονται και οι προετοιμασίες του γάμου. Φαντάζεσθε την 
   απελπισία του δυστυχισμένου βοσκού! Είναι θανάσιμος η θλίψις 
   του· του είναι αδύνατο να τη φαντασθεί στην αγκαλιά ενός άλλου. Ο 
   απελπισμένος έρως του τον κάνει να βρει τρόπο να πάει στο σπίτι 
   της βοσκοπούλας, για να πεισθεί αν τον αγαπά και για να του πει τι 
   απόφαση πρέπει να πάρει. Βλέπει τις ετοιμασίες για κείνο που 
   φοβείται, βλέπει τον ανάξιο αντίζηλο που η ιδιοτροπία του 
   πατέρα της αντιτάσσει στον έρωτά του, και τον βλέπει 
   θριαμβεύοντα τον γελοίο εκείνον αντίζηλο κοντά στην αγαπημένη 
   του βοσκοπούλα σαν να έχει εξασφαλισμένη την κατάκτησή της. Δεν 
   μπορεί να κρατήσει την οργή του. Ρίχνει θλιβερές ματιές σε κείνην 
   που λατρεύει, αλλά ο σεβασμός που της έχει κ' η παρουσία του 
   πατέρα της τον εμποδίζουν να μιλήσει, ν' ανοίξει το στόμα του, και 
   της μιλεί μόνο με τα μάτια. Μα στο τέλος δεν κρατιέται πια και 
   ο έρως του τον παραφέρει και στην παραφορά του έρωτός του της 
   λέει τα λόγια αυτά: 
 
   (τραγουδεί) 
 
   Ωραία Φιλίς, πολύ πονώ, πολύ για σε υποφέρω· 
   άνοιξε πιά τα χείλη σου κι' άνοιξε την καρδιά σου 
   και πες μου ποια είν' η μοίρα μου· να ζήσω ή να πεθάνω; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Αποκρίνεται τραγουδώντας) 
   Με βλέπεις, Θύρσι, θλιβερή, με βλέπεις λυπημένη 
   στου γάμου τούτου τ' άκουσμα που τόσο σε τρομάζει· 
   θωρώ ψηλά στον ουρανό, στρέφω κοιτάζω εσένα 
   κι' αναστενάζω. Δεν μπορείς τον πόνο μου να νοιώσεις. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ποτέ μου δε θα μπορούσα να φαντασθώ πως είναι τόσο προχωρημένη η 
   κόρη μου, να τραγουδά έτσι πρίμα βίστα, χωρίς καθόλου να 
   κοπιάζει. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Ωραία Φιλίς, πού τώλπιζεν ο δύστυχος ο Θύρσις 



   πως θα εύρισκε η αγάπη του θέση μέσ' στην καρδιά σου; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Το βλέπεις, Θύρσι, σ' αγαπώ, το λέω και δεν το κρύβω. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Γλυκιά είν' η λέξι σ' αγαπώ, μα πώς να την πιστέψω; 
   Την είπες και την άκουσα, Φιλίς μου, ξαναπές την. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Την είπα, Θύρσι, σ' αγαπώ. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Ω! ξαναπές την πάλι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ναι, σ' αγαπώ και σ' αγαπώ και δεν το κρύβω, Θύρσι. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Θεοί και βασιλείς εσείς, που όλοι μπροστά μου πέφτουν 
   μπροστά στην ευτυχία μου τι είν' η δική σας τάχα; 
   όμως, Φιλίς μου, μια σκληρή σκέψη με βασανίζει: 
   άλλος σε θέλει, σε ζητεί και σ' άλλον θα σε δώσουν. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αυτόν τον άλλο τον μισώ καθώς μισώ το Χάρο 
   κι' όπως για σένα η όψη του φριχτή είναι και για μένα 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Μα η γνώμη του πατέρα σου εκείνον θέλει τώρα. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Κάλλιο με παίρνει ο θάνατος παρά να πάρω εκείνον. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και τι λέει ο πατέρας σε όλα αυτά; 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Δε λέει τίποτα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ κουτός θα είναι αυτός ο πατέρας ν' ακούει αυτές τις ανοησίες 
   και να μη λέει τίποτα! 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ (θέλει να εξακολουθήσει) 
   «Αγάπη μου . . .» 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι, όχι, αρκεί. Η κωμωδία αυτή δίνει πολύ κακά παραδείγματα. Ο 
   βοσκός Θύρσις είναι αυθαδέστατος και η βοσκοπούλα Φιλίς είναι 
   αναιδεστάτη να λέει τέτοια πράγματα μπροστά στον πατέρα της. 
   (Στην Αγγελική) Δείξε μου το χαρτί αυτό (το λαμβάνει). Αι! . . . 
   πού είναι θα λόγια που έλεγες; Μόνο νότες είναι γραμμένες εδώ. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Τι! Δεν ξέρετε πως τώρα τελευταία, κύριε, βρέθηκε τρόπος να 



   γράφονται μόνο νότες και να υπονοούνται τα λόγια; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ καλά. Δούλος σας, κύριε και . . . au revoir. Μπορούμε να 
   κάνομε και χωρίς το αναιδέστατο μελοδραματάκι σας. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Νόμιζα πως θα σας διασκέδαζα. 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Οι ανοησίες δεν διασκεδάζουν. Α! να η γυναίκα μου. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 
 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ — ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
 — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να, αγάπη μου, ο γιός του κυρίου Διαφουαρούς. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Πολύ περιέργως ο Θεός σας έδωσε τον τίτλο της πεθεράς, πολύ στο 
   πρόσωπό σας φαίνεται . . . 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ (διακόπτοντας) 
   Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε, που ήλθα εγκαίρως για να έχω την 
   τιμήν διά να σας 'δω. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Αφού στο πρόσωπό σας . . .αφού στο πρόσωπό σας . . .Με διακόψατε, 
   κυρία, στο μέσον της περιόδου και η διακοπή αύτη μου τάραξε τη 
   μνήμη. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ανάβαλέ το, Θωμά, για άλλοτε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς ήθελα να ήσουν εδώ προ ολίγου, αγάπη μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αχ! ναι, κυρία, χάσατε το δεύτερο πατέρα, το άγαλμα του 
   Μέμνονος και το λουλούδι που το λένε ηλιοτρόπιο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα, κόρη μου, δώσε το χέρι σου στον κύριο και βεβαίωσέ τον ότι 
   θα του είσαι πιστή σύζυγος. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Πατέρα μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 



   Ε! τι πατέρα μου! τι θα πει αυτό; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Σε παρακαλώ, μη βιάζεις τα πράγματα. Δώσε μας τουλάχιστο τον 
   καιρό να γνωριστούμε και να γεννηθεί μέσα μας η συμπάθεια εκείνη 
   που είναι αναγκαία για κάθε τέλειο γάμο. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Όσο για μένα, δεσποινίς, έχει ήδη γεννηθεί μέσα μου η συμπάθεια 
   εκείνη, και δεν έχω ανάγκη να περιμένω περισσότερο. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αν είσθε τόσο εύκολος εσείς, κύριε, δεν είμαι όμως το ίδιο κ' 
   εγώ· και σας ομολογώ ότι η αξία σας δεν προξένησε ακόμη 
   αρκετή εντύπωση στην καρδιά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ας είναι, ας είναι· θα έχεις τον καιρό να τον εκτιμήσεις όταν θα 
   γίνεις γυναίκα του. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Όχι, πατέρα μου, δώσε μου τον καιρό, σε παρακαλώ. Ο γάμος είναι 
   μια αλυσίδα που δεν πρέπει να δένει διά της βίας τις καρδιές· και 
   αν ο κύριος είναι έντιμος άνθρωπος, δε θα θελήσει ποτέ να δεχθεί 
   για γυναίκα του μια κόρη που του τη δίνουν παρά τη θέλησή της. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Δεν συμφωνώ, δεσποινίς· με το να είμαι έντιμος άνθρωπος, δεν 
   έπεται ότι, δεν πρέπει να σας δεχθώ από την χείρα του πατέρα 
   σας. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Η βία δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για ν' αγαπηθεί κανείς. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Γνωρίζομε εξ αναγνώσεων, δεσποινίς, ότι οι αρχαίοι συνήθιζαν ν' 
   απάγουν διά της βίας τις κόρες που ήθελαν να νυμφευθούν από τα 
   σπίτια των πατέρων των, διά να φαίνεται ότι δεν ρίπτονται με τη 
   συγκατάθεσή των στας αγκάλας του ανδρός. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Οι αρχαίοι, κύριε, ήσαν αρχαίοι κ' εμείς είμαστε τωρινοί. Τα 
   καμώματα δεν είναι καθόλου αναγκαία στην εποχή μας κι όταν ένας 
   γάμος μας αρέσει, ξέρομε να πάμε χωρίς να μας τραβήξουν. Έχετε 
   υπομονή. Αν μ' αγαπάτε, κύριε, οφείλετε να θέλετε, ό,τι θέλω κ' 
   εγώ. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Μάλιστα, δεσποινίς. Εξαιρείται εν τούτοις παν, ό,τι αφορά τον 
   ερωτά μου. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Και όμως το μεγαλύτερο δείγμα του έρωτος είναι η υποταγή εις τας 
   θελήσεις εκείνου που αγαπούμε. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 



   Με την εξής διάκριση, δεσποινίς. Εις ό,τι δεν αφορά την 
   κατάκτησή του, συναινώ· εις ό,τι όμως την αφορά αρνούμαι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (στην Αγγελική) 
   Μη χάνεσθε. Ο κύριος είναι φρεσκοβγαλμένο φιντάνι του σχολείου 
   και δε χαρίζει κάστανα. Γιατί επιμένεις ν' αρνείσαι τη δόξα να 
   γίνεις γυναίκα ενός κοτζάμ ντοτόρου; 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Θα έχει φαίνεται, καμιάν άλλη συμπάθεια. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αν είχα καμιάν άλλη συμπάθεια, κυρία μου, θα ήταν τέτοια που 
   και η λογική και η τιμή θα μου την επέτρεπαν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ε! ε! μου φαίνεται πως παίζω κωμικό πρόσωπο εδώ μέσα. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αν ήμουν στη θέση σου, αγάπη μου, δε θα την βίαζα καθόλου να 
   παντρευτεί· ξέρω πολύ καλά τι θα έκανα. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ξέρω κ' εγώ πολύ καλά, κυρία μου, τι θέλετε να 'πήτε και ξέρω 
   επίσης και πόσο καλή είστε σε μένα· μα οι συμβουλές σας πιθανόν 
   να μην είναι τόσο εύκολο να εκτελεσθούν. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Τα φρόνιμα και ηθικά κορίτσια όπως είσαι συ έπαψαν πλέον, 
   φαίνεται, να υποτάσσονται στη θέληση του πατέρα των. Αυτό το 
   συνήθιζαν άλλοτε. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Το καθήκον κάθε κόρης έχει τα όριά του, κυρία μου, και ούτε η 
   λογική ούτε οι νόμοι μπορούν να εκτείνουν τα όριά του αυτά εις 
   κάθε πράγμα. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Σαν να λέμε, η επιθυμία σου είναι να παντρευτείς, εννοείς όμως να 
   διαλέξεις μόνη σου τον άντρα σου. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αν ο πατέρας μου δε θέλει να μου δώσει σύζυγο της αρεσκείας μου, 
   θα τον εξορκίσω τουλάχιστον να μη μ' αναγκάσει να πάρω έναν που 
   δε θα μπορέσω ν' αγαπήσω ποτέ μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σας ζητώ συγγνώμη, κύριοι, γι' αυτά όλα. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Καθεμιά που παντρεύεται έχει και ένα σκοπό. Ο σκοπός ο δικός μου 
   είναι να βρω ένα σύζυγο που να τον αγαπώ αληθινά και να του 
   αφιερώσω ολόκληρη τη ζωή μου. Ομολογώ ότι σ' αυτό ζητώ κάποιο 
   άσυλο. Μερικές παντρεύονται μόνο για ν' απαλλαγούν από τον 
   εξαναγκασμό των γονέων των και για να μπορούν να κάνουν ό,τι 
   θέλουν. είναι και άλλες, κυρία μου, που θεωρούν το γάμο επικερδή 



   επιχείρηση, που παντρεύονται μόνο για προγαμιαίες δωρεές και για 
   να πλουτίσουν από το θάνατο εκείνων που παντρεύονται. Τρέχουν μ' 
   όλη την ευκολία από σύζυγο σε σύζυγο για να σφετερισθούν τις 
   κληρονομιές των. Ω! αυτές πολύ ολίγο τις μέλει και πολύ ολίγο 
   φροντίζουν τι είδους άνθρωπος θα είναι εκείνος. 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Δεν κάνεις τίποτ' άλλο σήμερα παρά να αντιλέγεις. Ήθελα όμως να ’ξερα 
τι εννοούσες μ' αυτά που είπες. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Εγώ, κυρία μου; τι εννοούσα μ' αυτά που είπα; 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Είσαι τόσο ανόητη, που δε σε συνορίζομαι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Προσπαθείτε, κυρία μου, να με αναγκάσετε να σας απαντήσω με 
   αυθάδεια· να είστε όμως βεβαία πως δε θα το κατορθώσετε. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Η αυθάδειά σου δεν έχει ταίρι. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Όχι, κυρία μου, ό,τι κι' αν πείτε. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Κ' έχεις μια τόσο γελοία περηφάνια και μια τόσο αυθαδέστατη 
   έπαρση, που όλος ο κόσμος απορεί. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Σας επαναλαμβάνω, κυρία μου, ό,τι κι' αν κάνετε, τίποτε δε θα 
   επιτύχετε. Στο πείσμα σας, δε θα παρεκτραπώ· και για να σας κάνω 
   να χάσετε κάθε ελπίδα πως θα επιτύχετε εκείνο που θέλετε, θα σας 
   απαλλάξω από την παρουσία μου. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΜΠΕΛΙΝΑ — κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στην Αγγελική που εξέρχεται) 
   Άκουσε. Δεν υπάρχει μέσος όρος εδώ. Σε τέσσερες ημέρες ή θα 
   παντρευτείς με τον κύριο ή θα πας σε μοναστήρι. Διάλεξε τι 
   προτιμάς από τα δύο (Στην Μπελίνα) Μη συγχύζεσαι, θα την 
   διορθώσω εγώ. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Λυπούμαι πολύ που σ' αφήνω, αγάπη μου· μα είναι απόλυτος ανάγκη 
   να βγω για κάποια υπόθεση που είναι αδύνατον να την αναβάλω. Θα 
   γυρίσω πολύ γρήγορα. 



 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πήγαινε, Μπελίνα μου, και πέρασε κι' από το συμβολαιογράφο σου 
   για κείνο που ξέρεις. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Αντίο, παιδί μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Στο καλό, αγάπη μου. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να, μια γυναίκα που μ' αγαπά σε απίστευτο βαθμό. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Θα παγαίνομε κ' εμείς. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα σας παρακαλούσα, κύριε, να μου πείτε πώς βρίσκετε την 
   κατάσταση μου. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ (σφυγμομετρών τον Αργγάν) 
   Έλα, Θωμά, πιάσε το άλλο του χέρι, για να δούμε αν θα κάνης καλή 
   διάγνωση του σφυγμού του. Τι λέγεις; 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Λέγω, ότι ο σφυγμός του κυρίου είναι σφυγμός ανθρώπου που δεν 
   είναι καθόλου καλά. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Καλά. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ότι είναι υποτραχύς, για να μην 'πω τραχύς. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Πολύ καλά! 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Απωστικός. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Πολύ καλά. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Και μάλιστα ολίγον άτακτος. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 



   Κάλλιστα. 
 
ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Δείγμα δυσκρασίας του σπληνικού παρεγχύματος, δηλαδή του 
   σπληνός. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Αριστα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι. Ο κύριος Πυργγόν λέγει ότι το ήπαρ μου πάσχει. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ε, ναι. Όταν λέγομεν παρέγχυμα, εννοούμε και τα 
   δύο, λόγω της αμοιβαίας συμπαθείας που έχουν διά του vas breve 
   του πυλωρού και πολλάκις των χοληδόχων πόρων. Σας διέταξε βέβαια 
   να τρώτε ψητά; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι, μόνο βραστά. 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Ε, ναι, ψητά, βραστά, το ίδιο κάνει. Σας νοσηλεύει με πολλή 
   φρόνηση και θα ήταν αδύνατον να πέσετε σε καλύτερα χέρια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε, πόσους κόκκους αλάτι πρέπει να βάλω σ' ένα αυγό; 
 
κ. ΔΙΑΦΟΥΑΡΟΥΣ 
   Έξη, οκτώ, δέκα, αρτίους αριθμούς· ενώ στα φάρμακα, περιττούς 
   αριθμούς. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Au revoir, κύριοι. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 
 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ — ΑΡΓΓΑΝ 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Έρχομαι, παιδί μου, πριν εξέλθω, να σου πω κάτι που πρέπει πολύ 
   να το προσέξεις. Περνώντας μπρος από το δωμάτιο της Αγγελικής 
   είδα ένα νέο μαζί της. Μόλις με είδε έστριψε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ένας νέος με την κόρη μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ναι. Ήταν μαζί της και η μικρή Λουίζα. Ρώτησέ την να σου τα πει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Στείλε μου την εδώ, αγάπη μου, στείλε μου την εδώ. Α! την 



   αδιάντροπη. (Μόνος) Τώρα καταλαβαίνω την επιμονή της. 
 
 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΛΟΥΙΖΑ 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Τι με θέλεις, μπαμπά; Η μαμά μού είπε πως μ' εζήτησες. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι. Έλα κοντά. Προχώρησε. Γύρισε από 'δω. Σήκωσε τα μάτια σου. 
   Κοίταξε με. Ε; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Τι είναι, μπαμπά; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ε; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Τι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν έχεις να μου πεις τίποτα; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Θα σου πω, αν θέλεις να διασκεδάσεις, το παραμύθι του γαϊδάρου ή 
   το μύθο του κόρακα και της αλεπούς, που μου τον έμαθαν προχθές. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν σου γυρεύω αυτά. 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Μα τι λοιπόν; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Α! παμπόνηρη! ξέρεις τι θέλω να πω! 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έτσι με υπακούεις; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Μα τι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δε σου είπα να έρχεσαι να μου λες αμέσως ό,τι βλέπεις; 
 



ΛΟΥΙΖΑ 
   Ναι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Το έκανες; 
 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Ναι, μπαμπά μου· έρχομαι και σου λέω ό,τι βλέπω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και δεν είδες τίποτα σήμερα; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αλήθεια; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Αλήθεια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ καλά, θα σε κάνω εγώ να δεις κάτι τι. 
 
ΛΟΥΙΖΑ (βλέποντας τη βέργα που πήρε ο Αργγάν) 
   Α! μπαμπά μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Α! α! υποκρίτρια, δε μου λες ότι είδες έναν άνδρα στο δωμάτιο της 
   αδελφής σου. 
 
ΛΟΥΙΖΑ (κλαίει) 
   Μπαμπά μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ (την πιάνει από το χέρι) 
   Να μάθεις άλλη φορά να λες ψέματα. 
 
ΛΟΥΙΖΑ (γονατίζει) 
   Με συγχωρείς, μπαμπά μου η αδελφή μου μού είπε να μη σου το πω· 
   μα θα σου τα πω όλα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρώτα θα τις φας γιατί είπες ψέματα, και ύστερα βλέπομε. 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Με συγχωρείς, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι, όχι. 



 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπούλη μου. μη με δείρεις. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα τις φας. 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, για το Θεό, όχι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (θέλει να την χτυπήσει). 
   Να! να! 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Αχ! μπαμπά μου, με σκότωσες! Στάσου: πέθανα! 
 
   (Προσποιείται την πεθαμένη) 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι είναι αυτά, Λουίζα; Λουιζίτσα. Αχ! Θεέ μου! Λουιζίτσα, κόρη 
   μου. Αχ! δυστυχής που είμαι! η κόρη μου πέθανε! Τι έκανα ο 
   άθλιος; Αχ! παληοβέργα! Να πάρη ο διάβολος όλες τις βέργες! Αχ! 
   κορούλα μου, Λουιζίτσα μου! 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Μην κλαις τόσο πολύ, μπαμπά μου. Δεν είμαι εντελώς πεθαμένη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μπα την παμπόνηρη! Ας είναι, σε συγχωρώ για πρώτη φορά. Να μου τα 
   πεις όλα όμως. 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Ω, ναι, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρόσεχε καλά, γιατί το πουλάκι που όλα τα ξαίρει, θα μου το πη 
   αν πης ψέματα. 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Μα να μην το πης, μπαμπά μου, της αδελφής μου, πως σου το είπα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι, όχι. 
 
ΛΟΥΙΖΑ (αφού κοίταξε πρώτα αν ακούει κανείς) 
   Ήρθε, μπαμπά μου, ένας άνθρωπος στην κάμαρά της την ώρα που 
   ήμουν κι' εγώ. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Λοιπόν; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Τον ρώτησα τι ήθελε και μου είπε πως ήταν δάσκαλος της 
   μουσικής. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (κατ' ιδίαν) 



   Α! α! καταλαβαίνω. (στη Λουίζα) Και λοιπόν; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Η αδελφή μου ήρθε ύστερα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και λοιπόν; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Του είπε: φύγετε, φύγετε, φύγετε. Θεέ μου! φύγετε, μη με κάνετε 
   δυστυχισμένη! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και λοιπόν; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Κ' εκείνος δεν ήθελε να φύγει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι της έλεγε; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Της έλεγε ένα σωρό πράγματα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και τι άλλο; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Της έλεγε . . . της έλεγε . . . πως την αγαπάει πολύ . . . πως είναι 
η  πιο ώμορφη του κόσμου . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κ' ύστερα; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Ύστερα γονάτισε μπροστά της. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κ' ύστερα; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Ύστερα ήρθε η μαμά στην πόρτα κ' εκείνος έφυγε αμέσως. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τίποτ' άλλο; 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Τίποτ' άλλο, μπαμπά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Το πουλάκι όμως κάτι ακόμα ψιθυρίζει. 
 
   (κάνει πως ακούει) 
 
   Τ' ακούς και συ; Κάτι ψιθυρίζει το πουλάκι, ε, ναι, ω! ώ! πως 
   είδες και άλλα πράγματα και δε μου τα λες. 



 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπά, το πουλάκι λέγει ψέματα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρόσεξε καλά! 
 
ΛΟΥΙΖΑ 
   Όχι, μπαμπά, μην το πιστεύεις· λέει ψέματα σε βεβαιώνω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Καλά, θα το δούμε. Πήγαινε και πρόσεξε καλά εις όλα. Πήγαινε. 
   (Μόνος) Αχ! πάνε πλέον τα παιδιά! Τι γίνεται, τι γίνεται! Δε θα 
   μπορώ πιά να συλλογίζομαι την αρρώστια μου με την άνεση μου. 
   Α! . . .  δεν αντέχω πλέον! 
 
   (Πέφτει σε ένα κάθισμα) 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΑΡΓΓΑΝ 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Τι συμβαίνει, αδελφέ μου; Πώς είσαι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! αδελφέ μου, πολύ άσχημα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πώς είσαι, πολύ άσχημα; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι, έχω μεγάλη αδυναμία, απίστευτη αδυναμία. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Α! αυτό είναι δυσάρεστο. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν έχω δύναμη ούτε να μιλήσω. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Έρχομαι, αδελφέ μου, να σου προτείνω ένα γάμο για την Αγγελική, 
   την ανεψιά μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (Σηκώνεται από το κάθισμά του και μιλεί με παραφορά) 
   Αδελφέ μου, μη μου μιλείς καθόλου γι' αυτό το παλιοκόριτσο· είναι 
   μια πανούργα, μια αυθάδης, μια αδιάντροπη που σε δυο ημέρες θα 
   την κλείσω σε μοναστήρι. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Α! μπράβο! Είμαι πολύ ευχαριστημένος που σού ’κανε καλό η επίσκεψή 
   μου και ξαναδυνάμωσες λιγάκι. Άλλοτε τα ξαναλέμε. Σου έφερα εδώ 



   ένα χορό που τον συνάντησα κατά τύχη. Αυτός θα σου διαλύσει την 
   λύπη και θα προδιαθέσει καλύτερα την ψυχή σου για όσα έχομε να 
   πούμε. Είναι Αιγύπτιοι ντυμένοι σαν Μαυριτανοί, χορεύουν και 
   τραγουδούν και είμαι βέβαιος πως θα ευχαριστηθείς πολύ. Αξίζουν 
   κ' αυτοί όσον αξίζει μια συνταγή του κυρίου Πυργγόν. Εμπρός, 
   πάμε. 
 
   (Εξέρχονται). 
 
 
 
ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ 
 
(Στο σπίτι του Αργγάν) 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΑΡΓΓΑΝ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Λοιπόν! αδελφέ μου, τι ιδέαν έχεις; Δεν ισοδυναμεί με μια δόση 
   καθαρτικού; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μπα! καλύτερο είναι το καλό καθαρτικό. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ας τ' αφήσουμε αυτά. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Περίμενε μια στιγμή, αδελφέ μου. Θα γυρίσω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Το ξεχάσατε, αφέντη, πως δεν μπορείτε να περπατήσετε χωρίς 
   μπαστούνι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Α! ναι· έχεις δίκιο. 
 
   (φεύγει). 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μην παύσετε να φροντίζετε, παρακαλώ, για τα συμφέροντα της 
   ανιψιάς σας. 
 
 



ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Θα κάνω το παν για ν' αποκτήσει ό,τι επιθυμεί. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Πρέπει με κάθε τρόπο να εμποδίσετε αυτό τον εξωφρενικό γάμο που 
   του μπήκε στο κεφάλι του. Συλλογίστηκα μάλιστα πως θα ’ταν καλό 
   να μπορούσαμε να του φέρναμε εδώ ένα δικό μας γιατρό, για να τον 
   κάνη να σιχαθεί τον Πυργγόν του και να του δώσει να καταλάβει τι 
   ρόλο του παίζει. Μα, μια φορά που δεν έχομε κανένα του χεριού 
   μας, μου πέρασε η ιδέα να του παίξω ένα παιγνίδι. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Σαν τι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είναι μια ιδέα λιγάκι . . . κωμική. Ελπίζω όμως πως θα πετύχει. 
   Αφήστε με μένα. Κάνετε σεις ό,τι μπορείτε. Να τον, έρχεται. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Προ παντός, αδελφέ μου, θα σε παρακαλέσω να μιλήσουμε χωρίς να 
   εξάπτεσαι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σου το υπόσχομαι. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ν' απαντάς χωρίς να θυμώνεις σ' ό,τι κι' αν σου λέω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Και να συζητήσουμε με απάθεια για ό,τι έχομε να πούμε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θεέ μου! Ναι. Τι πρόλογοι είν' αυτοί; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ποιος είναι ο λόγος, αδελφέ μου, που, ενώ έχεις περιουσία και δεν 
   έχεις άλλα παιδιά παρά μόνο μια κόρη  — τη μικρή δεν τη 
   λογαριάζω — ποιος είναι ο λόγος που σκέπτεσαι να τη βάλεις σε 
   μοναστήρι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ποιος είναι ο λόγος, αδελφέ μου, που είμαι ο κύριος της 
   οικογενείας μου για να κάνω ό,τι κρίνω σωστό; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 



   Η γυναίκα σου δεν παύει να σε συμβουλεύει ν' απαλλαχτείς έτσι κι' 
   από τις δυο σου κόρες, και δεν αμφιβάλλω ότι από πνεύμα 
   ευλαβείας επιθυμεί να δη και τις δυο καλόγριες. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να, φθάσαμε στο ζήτημα! Πάλι στη μέση η δυστυχισμένη γυναίκα. 
   Όλα τα κακά αυτή τα κάνει και όλος ο κόσμος είναι εναντίον της. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όχι, αδελφέ μου, ας την αφήσουμε ήσυχη τη γυναίκα σου. Είναι 
   γυναίκα που έχει τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου για την 
   οικογένειά σου και δεν έχει στο νου της κανένα συμφέρον. Σ' 
   αγαπά μ' όλη της την καρδιά και δείχνει για τα παιδιά σου μια 
   στοργή και μια καλοσύνη που δεν ημπορεί κανείς να την φανταστή. 
   Αυτό είναι βέβαιον. Ας την αφήσουμε λοιπόν κι' ας έρθουμε στην 
   κόρη σου. Για ποιο λόγο, αδελφέ μου, θέλεις να τη δώσεις σε γιό 
   γιατρού; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για τον απλούστατο λόγο, αδελφέ μου, ότι θέλω να κάνω γαμπρό που 
   να μου είναι χρήσιμος. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Δεν είναι αυτό το συμφέρον της κόρης σου. Παρουσιάζεται μια τύχη 
   πολύ καλύτερη για την κόρη σου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι· μα η τύχη αυτή δεν είναι καλύτερη και για μένα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Μα ο άντρας που θα πάρει θα είναι γι' αυτήν ή για σένα; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρέπει να είναι και γι' αυτήν και για μένα. Θέλω να βάλω στην 
   οικογένειά μου ανθρώπους που να μου είναι χρήσιμοι. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Με τη λογική αύτη, αν η μικρή σου κόρη ήταν μεγάλη θα την 
   πάντρευες μ' ένα φαρμακοποιό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Γιατί όχι; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Είναι λογικό να σε περιτριγυρίζουν αιωνίως οι γιατροί και οι 
   φαρμακοποιοί και να θέλεις να είσαι πάντοτε άρρωστος στο πείσμα 
   των ανθρώπων και της φύσεως; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι εννοείς, αδελφέ μου; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Εννοώ, αδελφέ μου, πως δε γνωρίζω άνθρωπο λιγότερο άρρωστο από 
   σένα και πως δεν θα επιθυμούσα καθόλου να είχα καλύτερη κράση 
   από τη δική σου. Απόδειξη πως είσαι καλά και πως είναι τέλειος ο 
   οργανισμός σου είναι ότι μ' όλες τις δίαιτες που κάνεις δεν το 



   κατόρθωσες να βλάψεις την υγεία σου και πως με τα τόσα γιατρικά 
   που σου δίνουν δεν έσκασες ακόμα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτά ακριβώς, αδελφέ μου, με διατηρούν· και ο κύριος Πυργγόν 
   λέει πως θα πέθαινα αν τρεις ημέρες μονάχα δε μ' εφρόντιζ' 
   εκείνος! 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Αν δε λάβεις τα μέτρα σου, θα σε φροντίζει τόσο πολύ, που θα σε 
   στείλει στον άλλο κόσμο, 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μα ας μιλήσουμε λογικά, αδελφέ μου. Δεν πιστεύεις καθόλου στην 
   ιατρική; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όχι, αδελφέ μου· και δε βλέπω και τι θα κέρδιζε η ιατρική αν την 
   πίστευα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς! δε βρίσκεις αληθινό ένα πράγμα που το έχει αναγνωρίσει όλος ο 
   κόσμος και όλοι οι αιώνες το έχουν σεβαστεί; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όχι μόνο πολύ απέχω από του να την νομίζω αληθινή, μα μου 
   φαίνεται ακόμα και πως είναι η μεγαλύτερη παραφροσύνη που έγινε 
   στον κόσμο. Και — αν θέλεις να φιλοσοφήσουμε — δε βρίσκω τίποτε 
   αστειότερο και τίποτε γελοιωδέστερο πράγμα στον κόσμο από έναν 
   άνθρωπο που του πέρασε η ιδέα να γιατρέψει έναν άλλον. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Γιατί φαντάζεσαι, αδελφέ μου, πώς ένας άνθρωπος δεν μπορεί να 
   γιατρέψει έναν άλλον; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Για τον απλούστατο λόγο, αδελφέ μου, ότι τα ελατήρια της μηχανής 
   μας είναι μυστήρια σε βαθμό που οι άνθρωποι δε βλέπουν τίποτα, 
   και ότι η φύση έβαλ' εμπρός στα μάτια μας ένα τόσο πυκνό πέπλο, 
   που είναι αδύνατο να διακρίνομε τίποτα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κατά τη γνώμη σου λοιπόν οι γιατροί δεν ξέρουν τίποτα; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ακριβώς, αδελφέ μου. Έχουν πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, 
   ξέρουν να μιλούν λατινικά, ξέρουν να δίνουν ελληνικά ονόματα 
   σε όλες τις αρρώστιες, να τις καθορίζουν και να τις ξεχωρίζουν 
   όσο όμως για να τις γιατρέψουν, δε σκαμπάζουν τίποτα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εν πάση όμως περιπτώσει πρέπει να συμφωνήσεις ότι ως προς αυτό, 
   οι γιατροί ξέρουν περισσότερα από όλους τους άλλους. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ξέρουν, αδελφέ μου, ό,τι σου είπα· δε γιατρεύουν μεγάλα 



   πράγματα: και όλη η εξοχότης της τέχνης των συνίσταται σε 
   πομπώδεις και ασυνάρτητες λέξεις, σε εύσχημη φλυαρία με λόγια 
   αντί λογικής και με υποσχέσεις αντί έργων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μα επί τέλους, αδελφέ μου, υπάρχουν άνθρωποι σαν εσένα σοφοί και 
   σαν εσένα ευφυείς· βλέπομε εν τούτοις ότι όλος ο κόσμος, όταν 
   αρρωσταίνει, καταφεύγει στους γιατρούς. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Είναι δείγμα της ανθρώπινης αδυναμίας και όχι της αληθείας και 
   της τέχνης των. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Οι γιατροί όμως θα την πιστεύουν αληθινή την τέχνη των, αφού την 
   μεταχειρίζονται και για τον εαυτόν τους. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ναι· μεταξύ των γιατρών υπάρχουν μερικοί που πλανώνται κι' αυτοί 
   και εκμεταλλεύονται συγχρόνως και την πλάνη του κόσμου· υπάρχουν 
   όμως και άλλοι που χωρίς να πλανώνται την εκμεταλλεύονται. Ο 
   κύριος Πυργγόν σου, παραδείγματος χάριν, δεν έχει πονηρίες· είναι 
   ένας μονοκόμματος γιατρός από την κορφή ως τα νύχια· πιστεύει 
   στους κανόνας περισσότερο από κάθε μαθηματική απόδειξη και θα το 
   θεωρούσε έγκλημα να τους ερευνήσει· δε βλέπει τίποτα το σκοτεινό 
   στην ιατρική, τίποτα το αμφίβολο, τίποτα το δύσκολο· με 
   παράφορη προκατάληψη· με ακλόνητη εμπιστοσύνη· με αγύριστη 
   αντίληψη και λογική διατάζει καθάρσια και αφαιμάξεις και δε 
   σταθμίζει τίποτα με την πλάστιγγα. Δεν πρέπει όμως να του 
   αποδώσει κανείς κακή θέληση σ' ό,τι κακό μπορεί να σου κάνει. Με 
   την πλέον καλή θέληση σε ξαποστέλνει στον άλλον κόσμο, 
   απαράλλακτα όπως θα έστελνε την γυναίκα του και τα παιδιά του 
   και εν ανάγκη και τον εαυτό του. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτά τα λες, αδελφέ μου, γιατί τον μισείς! Ας έρθουμε επί τέλους 
   στα πράγματα. Τι πρέπει να κάνη κανείς όταν είναι άρρωστος; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Τίποτα, αδελφέ μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς τίποτα; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Τίποτα. Πρέπει μόνο ν' αναπαύεται. Η φύση, όταν την αφήνομε 
   ελεύθερη, ξανάρχεται μονάχη της στον κανονικό της δρόμο. Η 
   ανησυχία μας και η ανυπομονησία μας της τα χαλάνε. Όλοι σχεδόν 
   οι άνθρωποι πεθαίνουν από τα γιατρικά των και όχι από την 
   αρρώστιά των. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πρέπει εν τούτοις να συμφωνήσεις, αδελφέ μου, ότι μπορούμε να 
   βοηθήσουμε τη φύση αυτή με μερικά πράγματα. 
 
 ΒΕΡΑΛΔΟΣ 



   Θεέ μου! Με κάτι τέτοιες ιδέες μας αρέσει να τρεφόμαστε. Οι 
   άνθρωποι ανέκαθεν έχουν μερικές φαντασιοπληξίες που καταντούν να 
   τις πιστεύουν, γιατί μας κολακεύουν και γιατί επιθυμούν να είναι 
   αλήθειες. Όταν ένας γιατρός σου λέει ότι θα βοηθήσει, θα συνδράμει, 
   θ' ανακουφίσει τη φύση, θα της βγάλει ό,τι τη βλάπτει και θα της 
   δώσει ό,τι της λείπει, θα την εδραιώσει, θα διευκολύνει τις 
   λειτουργίες της· όταν σου λέει ότι θα καθαρίσει το αίμα . . . 
   θα καταπραΰνει τα εντόσθια και τον εγκέφαλο, θα ξεπρήξει τη 
   σπλήνα, θα τονώσει το στήθος, θα επισκευάσει το ήπαρ, θα δυναμώσει 
   την καρδιά, θα επαναφέρει και θα διατηρήσει τη φυσική θερμοκρασία 
   και ότι γνωρίζει μυστικά που μπορεί να παρατείνει τη ζωή για 
   πολλά χρόνια, σου λέει απλούστατα το παραμύθι της ιατρικής. Όταν 
   έρθεις όμως στην πραγματικότητα και στην πείρα, δε θα βρεις τίποτ' 
   απ' όλα αυτά. είναι σαν εκείνα τα ωραία όνειρα, που όταν ξυπνάς 
   δε σ' αφήνουν τίποτ' άλλο παρά μόνον τη δυσαρέσκεια που τα 
   πίστεψες. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δηλαδή όλη η επιστήμη του κόσμου είναι κλεισμένη μέσα στο κεφάλι 
   σου και νομίζεις πως ξέρεις περισσότερα από όλους τους μεγάλους 
   γιατρούς του αιώνος μας. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όλοι αυτοί οι μεγάλοι σου γιατροί είναι άλλοι άνθρωποι στα λόγια 
   και άλλοι άνθρωποι στα πράγματα. Όταν μιλούν, είναι οι 
   ευφυέστεροι άνθρωποι του κόσμου, όταν έρχονται στα πράγματα, 
   είναι οι αμαθέστεροι όλων των ανθρώπων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είσαι, κατά πως βλέπω, ένας μεγάλος δόκτωρ· και θα επιθυμούσα να 
   ήταν εδώ κάποιος από τους κυρίους εκείνους για ν' αντικρούσει 
   τους λόγους σου και να εκμηδενίσει την κακογλωσσιά σου. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Εγώ, αδελφέ μου, δεν το έχω για έργο μου να πολεμώ την ιατρική· 
   κάθε ένας είναι ελεύθερος για καλό ή για κακό του να πιστεύει ό,τι 
   του αρέσει. Ό,τι είπα, το είπα μεταξύ μας, και θα ήμουνα ευτυχής 
   αν κατόρθωνα να σε βγάλω λίγο από την πλάνη που βρίσκεσαι και, 
   για να σε διασκεδάσω, θα ήθελα να σε πήγαινα να δεις κάποια από 
   τις κωμωδίες του Μολιέρου στο ζήτημα αυτό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είναι πολύ αυθάδης αυτός ο Μολιέρος σου με τις κωμωδίες του και 
   τον βρίσκω γελοίο να τολμά να παίζει με ανθρώπους εντίμους σαν 
   τους γιατρούς. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Δεν παίζει με τους γιατρούς, παίζει με τα γελοία της ιατρικής. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Βέβαια! είναι ικανός αυτός ν' ανακατεύεται και να ελέγχει την 
   ιατρική! Να ένας ηλίθιος, ένας αυθάδης, που του πέρασε η ιδέα 
   πως μπορεί να εμπαίξει τας γνωματεύσεις και τις συνταγές και να 
   επιτεθεί κατά του ιατρικού σώματος και ν' ανεβάσει στη σκηνή του 
   πρόσωπα αξιοσέβαστα σαν τους κυρίους αυτούς! 
 



ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Τι άλλο θέλεις ν' ανεβάσει στη σκηνή, αν όχι τα διάφορα 
   επαγγέλματα των ανθρώπων; Ανεβάζουν κάθε μέρα πρίγκηπες και 
   βασιλείς που είναι επίσης αξιότιμοι άνθρωποι όσο και οι γιατροί. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να πάρει ο διάβολος! αν ήμουν γιατρός θα την τιμωρούσα εγώ την 
   αυθάδειά του· όταν θ' αρρώσταινε, θα τον άφηνα να πεθάνει χωρίς 
   καμιά βοήθεια. Ό,τι κι' αν έκανε κι' ό,τι κι' αν έλεγε, δε θα 
   του δώριζα ούτε την παραμικρή αφαίμαξη ούτε το παραμικρό 
   κλύσμα· θα τούλεγα  σκάσε, σκάσε, να μάθεις άλλη φορά να παίζεις 
   με την ιατρική. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πολύ θυμωμένος είσαι μαζί του. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και βέβαια. είναι ασυλλόγιστος άνθρωπος· κι' αν έχουν μυαλό οι 
   γιατροί, πρέπει να κάνουν εκείνο που είπα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Θα χει αυτός πιο πολύ μυαλό από τους γιατρούς σου και δε θα τους 
   ζητήσει καμιά βοήθεια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τόσο το χειρότερο γι' αυτόν, αν δεν καταφύγει στα γιατρικά των. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Έχει το λόγο του να μη τα θέλει. Αυτός υποστηρίζει ότι μόνο οι 
   εύρωστοι και οι ρωμαλέοι άνθρωποι μπορούν ν' αντέξουν στα 
   γιατρικά και στην αρώστεια μαζί, ενώ εκείνος μόλις έχει 
   δυνάμεις για ν' αντέξει μόνο στην αρρώστια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυτά είναι μωρίες. Άσ' τα, αδελφέ μου, ας μη μιλούμε πιά γι' 
   αυτό τον άνθρωπο. Μου ανάβει τη χολή και θα μου χειροτερέψεις την 
   κατάστασή μου. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όπως θέλεις, αδελφέ μου. Ας αλλάξουμε ομιλία. Δε μου φαίνεται 
   σωστό πράγμα, για μια μικρή απείθεια της κόρης σου, ν' 
   αποφασίσεις να την κλείσεις σε μοναστήρι: ν' ακολουθήσεις δηλαδή 
   τυφλά το πάθος σου, μόνο και μόνο γιατί δε θέλει να πάρει 
   εκείνον που θέλεις εσύ. Μου φαίνεται, προκειμένου περί γάμου, 
   ότι πρέπει να λογαριάζει κανείς και τη συμπάθεια της κόρης, αφού 
   θα είναι για όλη τη ζωή της και αφού από τη συμπάθεια αυτή 
   εξαρτάται όλη η ευτυχία του γάμου. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
 
 
κ. ΦΛΕΡΑΝ (με ένα κλυστήρι στο χέρι) — ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 



ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα μου επιτρέψεις μια στιγμή, αδελφέ μου. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πώς; τι θέλεις να κάνεις; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ένα κλυσματάκι· θα τελειώσει γρήγορα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Αστειεύεσαι. Μα δεν μπορείς να κάνης μια στιγμή χωρίς κλύσμα και 
   χωρίς γιατρικό; Ανάβαλέ το για άλλη φορά και ησύχασε επί τέλους 
   λιγάκι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Φλεράν, το βράδυ ή αύριο το πρωί. 
 
κ. ΦΛΕΡΑΝ (στο Βεράλδο). 
   Γιατί ανακατεύεστε σεις και γιατί εναντιώνεσθε στις συνταγές της 
   ιατρικής κι' εμποδίζετε τον κύριο να κάνη το κλύσμα του; Είναι 
   πολύ αστεία η τόλμη σας αυτή! 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Καλέ, τι μας λέτε! πώς φαίνεται πως δεν είσθε συνηθισμένος να 
   μιλείτε με πρόσωπα. 
 
ΦΛΕΡΑΝ 
   Δεν πρέπει να παίζετε με τα φάρμακα και να με κάνετε να χάνω την 
   ώρα μου. Εγώ ήρθα εδώ σύμφωνα με τη συνταγή και θα πω του κυρίου 
   Πυργγόν, ότι μ' εμποδίσατε να εκτελέσω τη διαταγή του και να 
   κάνω το καθήκον μου. Θα δείτε, θα δείτε! . . . 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αδελφέ μου, θα γίνεις αιτία συμφοράς. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ω! μεγάλη συμφορά να μην κάνης το κλύσμα που διέταξε ο κύριος 
   Πυργγόν! Δεν είναι δυνατόν επί τέλους να γιατρευτείς από την 
   αρρώστια των γιατρών και να παύσης να είσαι βουτημένος μέσα στα 
   γιατρικά των; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μ' έσκασες. Θα ήθελα να είχες την αρρώστια μου, για να δούμε αν 
   θα φλυαρούσες έτσι. Α! να ο κύριος Πυργγόν. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 



 
 
 
ΠΥΡΓΓΟΝ, ΑΡΓΓΑΝ, ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Πολύ ωραίες ειδήσεις μου έφεραν κάτω στην πόρτα. Περιφρονούνται 
   εδώ οι συνταγές μου και αποκλείεται η χρήση του φαρμάκου που 
   όρισα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε, όχι . . . 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Αυτό είναι μεγάλη θρασύτητα, είναι επανάσταση του ασθενούς κατά 
   του ιατρού! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είναι φοβερό πράγμα! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Ένα κλύσμα που είχα την  ευχαρίστηση να συνθέσω μόνος μου . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι εγώ . . . 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Που το επινόησα και το συσκεύασα καθ' όλους τους κανόνας της 
   τέχνης . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν έχει καμιά δικαιολογία. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Και που θα έφερνε θαυμάσια αποτελέσματα στα έντερα . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο αδελφός μου . . . 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Να τον διώξετε με περιφρόνηση! 
 
ΑΡΓΓΑΝ (δείχνει τον Βεράλδον) 
   Εκείνος. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Αυτό είναι εξωφρενικό. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αλήθεια. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Είναι καταπληκτική απόπειρα εναντίον της ιατρικής. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (δείχνει τον Βεράλδον) 
   Εκείνος φταίει. . . 



 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Είναι έγκλημα εσχάτης ιατρικής προδοσίας, που δεν υπάρχει καμία 
   ποινή αντάξια του. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Έχετε δίκιο. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Σας δηλώνω ότι διακόπτω πάσα σχέση μαζί σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο αδελφός μου . . . 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Και λύω κάθε δεσμό μαζί σας. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θα κάνετε πολύ καλά. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Και για να θέσω τέρμα σε κάθε δεσμό με σας, να το δωρητήριο που 
   είχα κάνει στον ανιψιό μου επί τη ευκαιρία του γάμου. 
 
   (Σχίζει τα δωρητήριο και πετά με θυμό τα κομμάτια. ) 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο αδελφός μου το έκανε όλο το κακό. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Να περιφρονηθεί το κλύσμα μου! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πείτε να το φέρουν· θα το κάνω αμέσως. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Θα σας θεράπευα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν το αξίζει. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Θα είχα καθαρίσει το σώμα σας και θα σας είχα εντελώς απαλλάξει 
   από όλους τους κακούς χυμούς. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! αδελφέ μου! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Και δεν ήθελα πλέον παρά μόνο καμιά ντουζίνα φάρμακα για να 
   εκκενώσω και τα βαθύτερα μέρη. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν είναι άξιος να τον κουράσετε. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 



   Μα αφού δεν το θελήσατε να σας γιατρέψω . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δε φταίω εγώ. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Αφού απετινάξατε την υπακοή που ο άνθρωπος οφείλει εις τον 
   ιατρόν του . . . 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Χρειάζεται εκδίκηση. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Αφού κηρυχθήκατε επαναστάτης κατά των φαρμάκων που σας 
   διέταξα . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Α! καθόλου. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Σας λέγω ότι σας εγκαταλείπω στην ελεεινή κράση σας, στη 
   δυσκρασία των σπλάχνων σας, στην αλλοίωση του αίματός σας, στη 
   δριμύτητα της χολής σας και στην υποστάθμη των χυμών σας. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θα κάνετε πολύ καλά. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θεέ μου! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Και θέλω πριν περάσουν τέσσερις ημέρες η κατάστασή σας να γίνει 
   ανίατος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ω! έλεος. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Να περιπέσετε εις την βραδυπεψία. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Εκ της βραδυπεψίας εις την δυσπεψία. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Εκ της δυσπεψίας εις την απεψία. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 



   Εκ της απεψίας εις την λειεντερίαν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Εκ της λειεντερίας εις την δυσεντερίαν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν! 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Εκ της δυσεντερίας εις την υδρωπικίαν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε Πυργγόν. 
 
κ. ΠΥΡΓΓΟΝ 
   Εκ της υδρωπικίας εις την στέρησιν της ζωής. Εκεί θα σας οδηγήσει 
   η παραφροσύνη σας. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! Θεέ μου! πέθανα! Αδελφέ μου, με κατέστρεψες. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πώς; γιατί; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν αντέχω πλέον. Αισθάνομαι την εκδίκηση της ιατρικής. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Μα την πίστη μου, αδελφέ μου, είσαι τρελός. Δεν θέλω σε πολλά 
   πράγματα να σε βλέπουν οι άνθρωποι να κάνης όσα κάνεις. Σκέψου 
   λίγο, σε παρακαλώ, έλα στον εαυτό σου και μην αφήνεις να σε 
   κυριεύει η φαντασία σου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Άκουσες με τι φριχτές αρρώστιες με φοβέρισε; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Τι απλοϊκός άνθρωπος που είσαι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Είπε πως πριν περάσουν τέσσερες ημέρες θα είμαι ανίατος. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Και επειδή τάχα το είπε πρέπει και να γίνει; Χρησμός είναι τα 
   λόγια του; όποιος σ' ακούει θα νομίζει πως ο κύριος Πυργγόν 



   κρατεί στα χέρια του το νήμα της ζωής σου και έχει τη δύναμη να 
   το μακραίνει και να το κονταίνει σύμφωνα με τη θέλησή του. Λάβε 
   υπ' όψιν σου ότι τα στοιχεία της ζωής σου είναι μέσα σου και ότι 
   οι θυμοί του κυρίου Πυργγόν είναι τόσο ικανοί να σε κάνουν να 
   πεθάνεις όσο είναι ικανά τα γιατρικά του να σε κάνουν να ζήσης. Να 
   μια ευκαιρία ν' απαλλαχτείς, αν θέλεις, από τους γιατρούς· ή, αν 
   είσαι γεννημένος να μην μπορείς να κάνης χωρίς αυτούς, είν' 
   εύκολο, αδελφέ μου, να βρεις έναν άλλο που να σε κάνη να 
   διατρέχεις λιγότερους κινδύνους. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αχ! αδελφέ μου! αυτός ξέρει καλά την κράση μου και ξέρει με τι 
   τρόπο πρέπει να με γιατρέψει. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πρέπει να ομολογήσεις ότι είσαι άνθρωπος με μεγάλην προκατάληψη  
   και βλέπεις τα πράγματα μ' αλλόκοτα μάτια. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ, ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (στον Αργγάν) 
   Κύριε, ήρθε ένας γιατρός και ζητεί να σα δει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ποιος γιατρός; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Γιατρός της ιατρικής. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σ' ερωτώ ποιος είναι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δεν τον γνωρίζω· μου μοιάζει όμως τόσο πολύ, σαν να είμαστε δυο 
   σταλαγματιές νερό. Αν δεν ήμουν βέβαιη πως η μητέρα μου ήταν 
   τίμια γυναίκα, θα έλεγα πως μου φούρνισε κάποιο αδερφάκι ύστερα 
   απ' το θάνατο του πατέρα μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Φέρε τον εδώ. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ 
   
 
 
ΑΡΓΓΑΝ, — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 



   Η δουλειά σου πάει θαυμάσια. Δεν προφταίνει να φύγει ο ένας 
   γιατρός και σου έρχεται άλλος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πολύ φοβούμαι μη γίνεις αιτία συμφοράς. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Πάλι; πάλι τα ίδια έχομε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν μπορώ να βγάλω απ' το μυαλό μου όλες εκείνες τις αρώστειες 
   που δεν τις ξέρω, όλες εκείνες . . . 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ, ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (ως γιατρός) 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Επιτρέψατέ μου, κύριε, να σας κάνω μια επίσκεψη και να σας 
   προσφέρω τας υπηρεσίας μου για κάθε αφαίμαξη και για κάθε 
   κλύσμα που έχετε  ανάγκη. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σας είμαι πολύ υπόχρεως, κύριε (στο Βεράλδο) Ίδιος κι' 
   απαράλλακτος η Τουανέττα, μα την  πίστη μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Κύριε, με συγχωρείτε μια στιγμή. Λησμόνησα να δώσω μια 
   παραγγελία στον υπηρέτη μου· θα ξαναγυρίσω αμέσως. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ε; δε σου φαίνεται πως είναι η ίδια η Τουανέττα; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Η αλήθεια είναι πως η ομοιότης είναι καταπληκτική· αλλά δεν είναι 
   η πρώτη φορά πού παρατηρούμε τέτοιο πράγμα· η ιστορία είναι 
   γεμάτη από τέτοια παιγνίδια της φύσεως. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ τουλάχιστον τα ‘χασα και. . . 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ 



 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ, ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τι θέλετε, κύριε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε με φωνάξατε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ; όχι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Θα βουίζουν τ' αυτιά μου, φαίνεται. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μείνε λίγο εδώ να δεις πώς σου μοιάζει εκείνος ο γιατρός. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Α! ναι, αυτή την όρεξη είχα. Έχω δουλειά κάτω. Αρκετά τον είδα. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αν δεν τους έβλεπα και τους δυο μαζί θα νόμιζα πως είναι ένας. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Έχω διαβάσει καταπληκτικά πράγματα γι' αυτές τις ομοιότητες. 
   Υπάρχουν ομοιότητες στην εποχή μας που όλος ο κόσμος μπορεί να 
   γελαστή. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ θα γελιόμουν και θα μπορούσα να ορκισθώ πως είναι ένα και το 
   αυτό πρόσωπο. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (ως γιατρός) 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε, μ' όλη μου την καρδιά 



 
ΑΡΓΓΑΝ (χαμηλοφώνως στον Βεράλδο) Άξιον θαυμασμού. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μην παρεξηγήσετε, σας παρακαλώ, την περιέργεια που έχω να ιδώ 
   έναν έξοχο ασθενή σαν κ' εσάς. Η φήμη σας που απλώνεται παντού 
   μπορεί να δικαιολόγηση το θάρρος μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Κύριε, είμαι στας διαταγάς σας. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Βλέπω, κύριε, πως με κοιτάζετε με πολλή προσοχή. Τι ηλικίας 
   φαντάζεσθε πως είμαι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Νομίζω πως θα είσθε, το πολύ — πολύ, είκοσι έξη ως είκοσι επτά 
   ετών. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Χα! χα! χα! χα! χα! Είμαι ενενήντα . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ενενήντα! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι. Βλέπετε με τα μυστικά της τέχνης μου, πώς διατηρούμαι 
   ακμαίος και εύρωστος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για ενενήντα χρόνων πάρα πολύ νέος γέρος, μα την αλήθεια. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είμαι περαστικός γιατρός, Πηγαίνω από πόλη σε πόλη, από επαρχία 
   σε επαρχία, από βασίλειο σε βασίλειο για να βρω ύλη για την 
   ικανότητά μου, για να βρω αρρώστους άξιους να με απασχολήσουν, 
   ικανούς να δοκιμάσουν τα μεγάλα και ωραία μυστικά που ανακάλυψα 
   στην ιατρική. Δεν καταδέχομαι να γλεντώ με το συρφετό των κοινών 
   και συνηθισμένων νόσων, με τους παλιορευματισμούς και τις 
   φλεγμονές, με τους πυρετάκους, με τας εγκεφαλικάς διαταράξεις 
   και με τις ημικρανίες. Θέλω αρρώστιες σοβαρές, συνεχείς 
   πυρετούς με παραληρήματα, εξανθηματικούς πυρετούς, πανώλεις, 
   ύδρωπας, πλευρίτιδας και φλεγμονάς του στήθους. Αυτά μ' αρέσουν, 
   σ' αυτά θριαμβεύω. Και θα ήθελα, κύριε, να είχατε όλες αυτές τις 
   αρρώστιες που σας είπα, να σας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι 
   γιατροί, να ήσασταν απελπισμένος, να πνέατε τα λοίσθια, για να σας 
   δείξω τα έξοχα αποτελέσματα των γιατρικών μου και τον πόθο που 
   έχω να σας υπηρετήσω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Σας είμαι υπόχρεως, κύριε, για την καλοσύνη που αισθάνεστε για 
   μένα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δώστε μου το σφυγμό σας. Πω! πω! πώς κτυπάει! Θα σε κάνω εγώ να 
   κτυπάς όπως πρέπει! Αι! αι! τι αταξίες είν' αυτές· βλέπω πως δε 



   με γνώρισες ακόμη. Ποιος είν' ο γιατρός σας; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ο κύριος Πυργγόν. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτόν δεν τον έχω γράψει στο σημειωματάριό μου μαζί με τους 
   μεγάλους γιατρούς. Από τι σας λέει πως υποφέρετε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Λέει πως υποφέρω από το ήπαρ· άλλοι όμως λένε πως πάσχω από τη 
   σπλήνα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Είναι αμαθέστατοι. Από τον πνεύμονα υποφέρετε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Από τον πνεύμονα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι. Τι αισθάνεστε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αισθάνομαι από καιρού εις καιρόν πονοκεφάλους. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ακριβώς· ο πνεύμων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Νομίζω κάποτε πως έχω ένα πέπλο 'μπρός στα μάτια μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έχω κάποτε αναγούλες. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αισθάνομαι κάποτε κούραση σε όλα μου τα μέλη. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και κάποτε με πιάνουν πόνοι στην κοιλιά σαν κωλικόπονοι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων. Τρώτε με όρεξη; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα, κύριε. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 



   Ο πνεύμων. Σας αρέσει να πίνετε λίγο κρασί; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα κύριε. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων. Σας έρχεται λίγος ύπνος ύστερα από το φαΐ και σας 
   ευχαριστεί να κοιμάστε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα, κύριε. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πνεύμων, ο πνεύμων, σας λέω. Τι σας διέταξε ο γιατρός σας να 
   τρώτε; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μου διέταξε σούπα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πουλερικά. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Βιδέλο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Βραστά. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αυγά φρέσκα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Το βράδυ, δαμάσκηνα για μαλακτικά. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αμαθέστατος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και προ πάντων να πίνω το κρασί μου πολύ νερωμένο. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 



   Ο και η αμαθής, το αμαθές. Πρέπει να το πίνετε σκέτο το κρασί 
   σας· και για να πυκνώσει το αίμα σας που είναι πολύ αραιό, πρέπει 
   να τρώτε χονδρό βοδινό, χονδρό χοιρινό, καλό ολλανδικό τυρί, 
   σιμιγδάλι, ρύζι, κάστανα, και μπουρεκάκια για να κολλούν και να 
   γλιστρούν. Ο γιατρός σας είναι ζώον. Θα σας στείλω ένα του χεριού 
   μου και ενόσω θα μένω εδώ, θα ‘ρχομαι από καιρού εις καιρόν να σας 
   βλέπω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Θα με υποχρεώσετε πολύ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τι διάβολο κάνετε μ' αυτό το χέρι; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Τι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Εγώ θα το έκοβα αμέσως αν ήμουν στη θέσι σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και γιατί; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε βλέπετε πως σας παίρνει όλη την τροφή και δεν αφήνει να 
   τρέφεται το άλλο μέρος; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι, μα μου χρειάζεται αυτό το χέρι. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αυτό το δεξί μάτι θα το είχα βγάλει εγώ αν ήμουν στη θέση σας. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να βγάλω το ένα μου μάτι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε βλέπετε ότι δυσκολεύει το άλλο και του κλέβει την τροφή του; 
   Πίστεψέ με, και φρόντισε να σου το βγάλουν το γρηγορότερο· θα 
   βλέπετε καθαρότερα με το αριστερό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Δεν είναι βιαστικό το πράγμα, υποθέτω. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Χαίρετε. Λυπούμαι πολύ που σας αφήνω τόσο γρήγορα· αλλά είναι  
   ανάγκη να παρευρεθώ σ' ένα μεγάλο συμβούλιο που θα γίνει για 
   κάποιον, που πέθανε χθες. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για κάποιον, που πέθανε χθες; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι· για να γνωμοδοτήσω και να 'δω τι έπρεπε να του είχαν κάνει 
   για να τον γιάτρευαν. Χαίρετε. 
 



ΑΡΓΓΑΝ 
   Ξέρετε πως οι ασθενείς δε συνεβγάζουν ποτέ. 
 
 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ  — ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Να, πράγματι, ένας γιατρός που φαίνεται ικανότατος. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι, αλλά τρέχει πολύ. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Όλοι οι μεγάλοι γιατροί είναι τέτοιοι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Να κόψω το ένα χέρι μου και να βγάλω το ένα μάτι μου· για να 
   τραφεί περισσότερο το άλλο! Προτιμώ καλύτερα να μην τραφεί τόσο 
   πολύ. Ωραία εγχείρηση, να μείνω μονόφθαλμος και κουλός! 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΑΡΓΓΑΝ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (κάνει πως μιλεί με κάποιον) 
   Πηγαίνετε, πηγαίνετε στο καλό. Δεν έχω όρεξη για γέλια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Tι τρέχει; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο γιατρός σας ήθελε να πιάσει το σφυγμό μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μη χειρότερα! ενενήντα χρόνων άνθρωπος! 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Λοιπόν, αδελφέ μου, μια φορά που τα χάλασες με τον Πυργγόν σου, 
   δε θέλεις να μιλήσουμε για κείνο το γάμο, που παρουσιάζεται για 
   την ανιψιά μου; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Όχι, αδελφέ μου, θέλω να την κλείσω σε μοναστήρι, αφού 
   αντιτείνει στη θέλησή μου. Βλέπω πως είναι κάποιος έρωτας στη 



   μέση κι' ανακάλυψα μάλιστα κ' ένα κρυφό ραντεβού. Κανείς, 
   εννοείς, δεν το έμαθε ακόμη πως τ' ανακάλυψα. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Αι! καλά, αδελφέ μου, κι' αν είναι και καμιά μικρή συμπάθεια, 
   είν' έγκλημα κι' αυτό; είναι προσβολή σου τάχατε, όταν η 
   συμπάθεια αυτή έχει ένα ιερό σκοπό, ένα γάμο; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ό,τι κι' αν είναι, αδελφέ μου, τ' αποφάσισα πια· θα γίνει 
   καλόγρια. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Το κάνεις για να ευχαριστήσεις κάποιον. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εννοώ τι θέλεις να πεις. Όλο στο ίδιο θέμα περιστρέφεσαι. Δεν 
   μπορείς να χωνέψεις τη γυναίκα μου. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Αι! λοιπόν, ναι, αδελφέ μου, αφού θέλεις να σου μιλήσω ξάστερα. 
   Τη γυναίκα σου εννοώ. Και βρίσκω πιο ανυπόφορη τη στραβοκεφαλιά 
   σου για κείνην, από τη στραβοκεφαλιά σου για την ιατρική. 
   Πέφτεις με κλειστά τα μάτια σε όλες τις παγίδες που σου στήνει. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Α! κύριε! μη μιλείτε καθόλου για την κυρία· είναι γυναίκα, που 
   δεν έχει κανείς τίποτα να πη γι' αυτήν, γυναίκα χωρίς 
   προσποίησες. Τον αγαπάει τον κύριο . . . . που την αγαπάει . . . . 
   όσο δα γι' αυτό. . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Για ρώτησέ την τι χάδια μου κάνει. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αλήθεια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πόσο ανησυχεί για την αρρώστια μου. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Βέβαια. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Και πόσο με φροντίζει και πόσο κοπιάζει για μένα. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Πολύ σωστά, θέλετε να πιστέψετε και να δείτε πόσο τον αγαπάει η 
   κυρία; Αφήστε με, κύριε, να τον κάνω να καταλάβει πόσο γελιέται. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς δηλαδή; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όπου κι' αν είναι θάρθ' η κυρία. Ξαπλώστε σ' αυτή την πολυθρόνα 
   και κάνετε πως είστε πεθαμένος. Θα δείτε πόσο θα λυπηθεί όταν θα 



   της το πω. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ναι, ας το κάνομε. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι, αλλά να μη την αφήσετε πολλή ώρα στην απελπισία της, γιατί 
   μπορεί και να πεθάνει. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έννοια σου, ξέρω εγώ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Εσείς κρυφθήτε σ' εκείνη εκεί τη γωνιά. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ  — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μήπως είναι επικίνδυνο πράγμα να κάνει κανείς τον πεθαμένο; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Όχι, όχι. Τι επικίνδυνο μπορεί να είναι; Ξαπλώστε εδώ 
  (χαμηλοφώνως) θα γελάσουμε που θα τα χάση ο αδελφός σας. Να η 
   κυρία. Μην κουνηθείτε καθόλου. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 
 
 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ, ΑΡΓΓΑΝ (ξαπλωμένος) ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ (προσποιείται ότι δεν είδε την Μπελίναν) 
   Αχ! Θεέ μου! αχ! συμφορά μου! Τι ήταν τούτο το κακό; 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Τι τρέχει, Τουανέττα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αχ! κυρία μου! 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Μα τι τρέχει; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο άντρας σας . . . πέθανε. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Ο άντρας μου πέθανε; 



 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αχ' ναι· πέθανε ο μακαρίτης. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Είναι βέβαιον; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Βεβαιότατον. Κανείς δεν το ξέρει ακόμα αυτό το δυστύχημα· 
   βρέθηκα μονάχη μου εδώ μέσα. Έπεσε απάνω στα χέρια μου. Να, 
   κοιτάχτε τον πώς είναι ξαπλωμένος μακρύς πλατύς στην πολυθρόνα. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Δόξα σοι ο Θεός! Γλύτωσα πια απ' αυτό το βάρος. Τι βλάκας που 
   είσαι, Τουανέττα, να λυπάσαι έτσι για ένα τέτοιο θάνατο! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Νόμιζα, κυρία μου, πως έπρεπε να κλαίω. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Πάψε, πάψε, δεν αξίζει τον κόπο. Τι χάνομε τάχα με το θάνατό 
   του; και τι θα χρησίμευε στον κόσμο αυτός; Ένας άνθρωπος 
   φορτικός σ' όλους, βρώμικος, σιχαμερός, διαρκώς μ' ένα κλύσμα 
   κι' ένα γιατρικό στην κοιλιά του, όλο να βγάζει μύξες, όλο να 
   βήχει, όλο να φτύνει. Μωρός, πληκτικός, παράξενος. Όλους μας 
   κούραζε και μέρα — νύχτα δεν έκανε τίποτ' άλλο παρά να τα βάζη 
   με τις υπηρέτριες και τους υπηρέτες. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Να, ένας ωραίος επικήδειος. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Πρέπει, Τουανέττα, να με βοηθήσης στα σχέδια μου· θα σ' 
   ανταμείψω· αυτό να το ξέρεις. Αφού, για την καλή μας τύχη, 
   κανείς ακόμα δεν τώμαθε, ας τον πάμε στο κρεββάτι του κι' ας 
   κρατήσωμε μυστικό το θάνατό του ως που να τελειώσω εγώ τη 
   δουλειά μου. Υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν χρήματα, που θα τα 
   σηκώσω, εννοείτε, όλα. Δεν είναι δίκαιο, έτσι, χωρίς κανένα 
   κέρδος να χάσω κοντά του τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Έλα, 
   Τουανέττα, ας πάρουμε πρώτα όλα τα κλειδιά του. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (σηκώνεται απότομα) 
   Σιγά, μη βιάζεσθε. 
 
ΜΠΕΛΙΝΑ 
   Α α α α! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μάλιστα, κυρία γυναίκα μου, έτσι μ' αγαπάς! 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μπα! ο μακαρίτης δεν ήταν πεθαμένος! 
 
ΑΡΓΓΑΝ (στην Μπελ. που φεύγει) Χαίρω πολύ που είδα την αγάπη σου 
   και που άκουσα τον πανηγυρικό μου. Αυτό θα με διδάξει και μένα να 
   βάλω γνώσι στο εξής και θα μ' εμποδίσει να κάνω και πολλά άλλα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΑΡΓΓΑΝ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ, 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ (εξερχόμενος από το μέρος όπου ήταν κρυμμένος.) 
   Λοιπόν, αδελφέ μου, τα βλέπεις; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Μα την πίστη μου, ποτέ μου δεν το πίστευα τέτοιο πράγμα. Αλλά 
   να, ακούω να έρχεται η κόρη σας. Πάρετε την ίδια στάση, να δούμε 
   τι θα κάνη εκείνη και πώς θα της φανεί ο θάνατός σας. Καλό είναι 
   να τη δοκιμάσετε κι' αυτήν. Μια φορά που κάνατε αρχή, θα 
   γνωρίσετε επί τέλους τα αισθήματα της φαμίλλιας σας. 
 
   (Ο Βεράλδος κρύβεται) 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   (προσποιείται ότι δεν βλέπει την Αγγελ. ) 
   Αχ! Θεέ μου! τι φριχτή δυστυχία! τι μαύρη μέρα η σημερινή! 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Τι έχεις, Τουανέττα; γιατί κλαις; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αλλοίμονο! έχω να σου πω μια θλιβερή είδηση. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ε! Τι; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ο πατέρας σας . . . . πέθανε . . . . 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Ο πατέρας μου πέθανε; Τι λες, Τουανέττα; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Ναι, κοιτάξτε τον εκεί. Τώρα μόλις ξεψύχησε, ύστερα από μια 
   λιποθυμία, που τον έπιασε. 



 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αχ! Θεέ μου! τι δυστυχία! τι σκληρό κτύπημα! Αλλοίμονο! έχασα 
   τον πατέρα μου, το μόνο πράγμα που μου έμενε στον κόσμο! Και το 
   απελπιστικότερο ακόμα, τον έχασα σε μια στιγμή που ήταν 
   θυμωμένος μαζί μου! Τι θα γίνω η δυστυχής! και τι παρηγοριά 
   μπορώ να βρω ύστερα από μια τέτοια στέρηση; 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 
 
 
 
ΑΡΓΓΑΝ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Μα τι έχεις, Αγγελική μου; τι δυστύχημα σου συμβαίνει και κλαις 
   έτσι; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αχ! κλαίω ό,τι προσφιλέστερο και ό,τι πολυτιμότερο μπορούσα να 
   χάσω στη ζωή μου, κλαίω το θάνατο του πατέρα μου. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Θεέ μου! τι δυστύχημα! τι απροσδόκητη ατυχία! τώρα που είχα κ' 
   εγώ παρακαλέσει το θείο σου να σε ζητήσει για μένα κ' ήρθα να 
   παρουσιαστώ στον πατέρα σου και να προσπαθήσω με σεβασμό και με 
   χίλια παρακάλια να τον πείσω να μην αρνηθεί. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Όχι, Κλεάνθη, μη μιλείς πλέον γι' αυτό· ας αφήσουμε κάθε σκέψη 
   γάμου. Ύστερα από τη στέρηση του πατέρα μου δε θέλω να μπω πλέον 
   στον κόσμο, ποτέ πλέον. Ναι, πατέρα μου, αν αντέτεινα πριν στη 
   θέλησή σου, θα ακολουθήσω τουλάχιστον μια από τις επιθυμίες σου 
   για να επανορθώσω τη λύπη που ένοιωσες εξ αιτίας μου 
   (γονατίζει). Δέξου, πατέρα μου, την υπόσχεσή μου και άφησέ με να 
   σε φιλήσω για να σου δείξω την αγάπη μου. 
 
ΑΡΓΓΑΝ (αγκαλιάζει την Αγγελική) 
   Αχ! κόρη μου! 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Α! . . . 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Έλα, μη φοβάσαι· δεν είμαι πεθαμένος. Είσαι αίμα μου, είσαι 
   αληθινή μου κόρη και είμαι ενθουσιασμένος που γνώρισα τον καλό 
   σου χαρακτήρα. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
 
 
 



ΑΡΓΓΑΝ, ΒΕΡΑΛΔΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Αχ! Τι χαρά μου! Πατέρα μου, μια φορά που ο Θεός δεν ήθελε να σε 
   χάσω και μου ξαναδίνει την ευτυχία, επίτρεψέ μου να πέσω στα 
   πόδια σου και να σου ζητήσω μια χάρη. Αν δεν εγκρίνεις τη 
   συμπάθεια της καρδιάς μου, αν μου αρνείσαι να πάρω τον Κλεάνθη, 
   σ' εξορκίζω, πατέρα μου, να μη μ' αναγκάειης τουλάχιστον να πάρω 
   άλλον. Αυτή είναι η μόνη χάρη που σου ζητώ. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ (γονατίζει εμπρός στον Αργγάν) 
   Ναι, κύριε Αργγάν, λυπηθείτε την κι' αυτήν και μένα, και μην 
   εναντιώνεσθε σε μια τόσο ευγενική αγάπη. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Βαστάει η καρδιά σου, αδελφέ μου; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Δε σας συγκινεί, αφέντη, μια τέτοια αγάπη; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Ας γίνει γιατρός και θα συναινέσω για το γάμο (στον Κλεάνθη). 
   Ναι, γίνου γιατρός και σου δίνω την κόρη μου. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Ευχαρίστως, κύριε Αργγάν. Αν είναι μόνο αυτό για να γίνω γαμβρός 
   σας, και γιατρός γίνομαι και φαρμακοποιός και ό,τι θέλετε. Δεν 
   είναι δύσκολο πράγμα. Είμαι πρόθυμος να κάνω οτιδήποτε για ν' 
   αποκτήσω την ωραία Αγγελική. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ξέρεις τι σκέφτηκα, αδελφέ μου; Να γίνεις εσύ γιατρός. Θα σου 
   είναι πολύ πιο κόμοδο, γιατί θα έχεις μέσα σου ό,τι σου 
   χρειάζεται. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος να γιατρευθείτε μιαν ώρα αρχύτερα. 
   Καμιά αρρώστια δεν τολμάει να τα βάλει μ' ένα γιατρό. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μου φαίνεται πως με κοροϊδεύεις, αδελφέ μου. Στην ηλικία που 
   είμαι, μπορώ να σπουδάσω εγώ; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Γιατί να σπουδάσεις; Είσαι αρκετά μορφωμένος. Να ήξερες πόσοι απ' 
   αυτούς δεν έχουν τη δική σου αξία! 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Αλλά πρέπει να ξέρω να μιλώ καλά τα λατινικά, να γνωρίζω τις 
   αρρώστιες και τα φάρμακα για την καθεμιά. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Μόλις βάλεις τη ρόμπα και το σκούφωμα του γιατρού, θα τα μάθεις 
   όλα και έπειτα θα γίνεις πολύ καλύτερος απ' ό,τι φαντάζεσαι. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 



   Τι; αρκεί η ρόμπα μοναχά για να μπορεί κανείς να συζητά για κάθε 
   αρρώστια; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Και βέβαια. Αρκεί να φοράει κανείς τη ρόμπα και τη σκούφια του 
   γιατρού, και κάθε ασυναρτησία γίνεται σοφία και κάθε μωρία 
   γίνεται λογική. 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Και μόνο τα γένια σας, αφέντη, είναι αρκετά. Tα γένια είναι το 
   μισό του γιατρού. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Εν πάση περιπτώσει είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι αποφασίσετε. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ (στον Αργγάν) 
   Θέλεις η υπόθεση να τελειώσει τώρα αμέσως; 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Πώς τώρα αμέσως; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Και μέσα στο σπίτι σου μάλιστα. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Μέσα στο σπίτι μου; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Ναι. Γνωρίζω μια σχολή από φίλους γιατρούς. Θα έλθει τώρα αμέσως 
   για να σε αναγορεύσει γιατρό μέσα στη σάλα σου. Άλλως τε δεν θα 
   σου στοιχίσει και τίποτε. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εγώ όμως τι να ειπώ, τι ν' απαντήσω; 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Θα σε διδάξει με δυο λέξεις και θα σου δώσει γραπτό ό,τι θα πεις. 
   Πήγαινε να φορέσεις ένα αξιοπρεπές ένδυμα. Εγώ θα στείλω να την 
   φωνάξουν. 
 
ΑΡΓΓΑΝ 
   Εμπρός, ας γίνει κι' αυτό. 
 
 
 
ΣΚΗΝΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 
 
 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ — ΑΓΓΕΛΙΚΗ — ΚΛΕΑΝΘΗΣ — ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
   Τι εννοείτε με τη φιλική ιατρική σχολή, που μας αναφέρετε; 
 
ΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 
   Τι σχεδιάζετε να κάνετε; 



 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ 
   Να σας διασκεδάσω λιγάκι απόψε. Οι ηθοποιοί ετοίμασαν ένα μικρό 
   ιντερμέντιο για τη δεξίωση ενός γιατρού, με χορούς και μουσική. 
   Θέλω να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Ο αδελφός μου θα είναι ο 
   πρωταγωνιστής. 
 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Καλέ θείε, νομίζω πως το παρακάνετε και περιπαίζετε πολύ τον 
   πατέρα μου. 
 
ΒΕΡΑΛΔΟΣ. 
   Δεν τον περιπαίζομε, ανιψούλα μου, αλλά συμμορφωνόμεθα με τις 
   φαντασιοπληξίες του. Άλλως τε, αυτό γίνεται μεταξύ μας. Μπορούμε 
   και 'μείς να πάρομε από ένα ρόλο ο καθένας μας και να 
   κωμικοποιηθούμε σε στενό κύκλο. Το καρναβάλι το επιτρέπει. Πάμε 
   γρήγορα να ετοιμάσουμε την διασκέδαση. 
 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ (στην Αγγελική) 
   Δέχεσαι; 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
   Δέχομαι, αφού ο θείος μου μας παρακινεί. 
 
 
 
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
 
 
 
   (Κωμική αναγόρευση ενός γιατρού με προσαγορεύσεις, άσματα και 
   χορό. Πολλοί διακοσμητές έρχονται να ετοιμάσουν την αίθουσα 
   και να τακτοποιήσουν τα καθίσματα. Κατόπιν εισέρχεται όλος ο 
   όμιλος, ο οποίος απαρτίζεται από οκτώ πρόσωπα κρατούντα 
   κλυστήρια, έξι φαρμακοποιούς, είκοσι δύο διδάκτορας, μεταξύ των 
   οποίων συγκαταλέγεται και εκείνος που αναγορεύεται γιατρός, από 
   οκτώ χορεύοντας και δύο τραγουδούντας χειρουργούς. Όλοι 
   καταλαμβάνουν τας θέσεις των, έκαστος κατά την τάξη στην 
   οποίαν ανήκει). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   Σοφώτατοι διδάκτορες, 
   καθηγηταί της γιατρικής 
   σεις που συνήλθατε εδώ. 
   Και σεις οι άλλοι κύριοι, 
   οι πιστοί εκτελεστοί 
   των αποφάσεων της σχολής. 
   Χειρούργοι, φαρμακοποιοί 
   και όλη η συντροφία 
   έχετε υγείαν, πλούτη και τιμήν 
   και όρεξιν καλήν. 
 
   Δεν ημπορώ, σοφοί συνάδελφοι, 
   να παραστήσω ακριβώς 
   τι επινόησις καλή 



   είναι το γιατρικό επάγγελμα· 
   πόσο καλή και ευεργετική 
   είν' η ευλογημένη γιατρική 
   Μόνο με τ' όνομά της, 
   με τα εξαίσια θαύματά της, 
   από την πιο παλιά εποχή 
   δίνει σε τόσους τη ζωή. 
 
   Όπου γης κι' αν ήμαστε 
   εξακουστοί γινόμαστε· 
   όλοι, μεγάλοι και μικροί 
   σε μας τρέχουν σαν τρελοί. 
   Στα γιατρικά μας καταφεύγουν 
   και σαν θεούς μας θεωρούν, 
   πρίγκηπες και μεγιστάνες 
   τας συνταγάς μας εκτελούν. 
 
   Σύνεσις και λογικόν 
   μας επιβάλλουνε λοιπόν 
   να εργαζώμεθα πολύ 
   για να διατηρήσουμε καλή 
   πίστι, φήμη και τιμή. 
   Προσοχή να μη δεχώμαστε 
   στο σώμα των σοφών γιατρών· 
   παρά ανθρώπους ικανούς 
   για το 'ψηλό επάγγελμα. 
 
   Γι' αυτό σας εκαλέσαμε· 
   ο άνθρωπος που βλέπετε 
   έχει προσόντα για γιατρός 
   και είναι ικανώτατος. 
   Τους αρρώστους ερωτά 
   κ' εξετάζει κατά βάθος 
   για κάθε πάθος χωριστά, 
   χωρίς να πέφτη και σε λάθος. 
 
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
   Αν επιτρέπει ο πρόεδρος 
   και οι σοφοί διδάκτορες 
   και όλοι οι παριστάμενοι, 
   στον ικανώτατο υποψήφιο 
   που σέβομαι και εκτιμώ 
   θα υποβάλω μιαν ερώτηση: 
   Ποια η αιτία κ' η αφορμή 
   που ύπνο φέρνει τ' όπιον. 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Στου σοφού δασκάλου την ερώτησι: 
   ποια η αιτία κ' η αφορμή 
   που ύπνο φέρνει τ' όπιον 
   θα δώσω την εξής απάντηση: 
   Μέσα σ' αυτό το φάρμακο 
   ουσία υπάρχει υπνωτική 
   που έχει την ιδιότητα 
   της αισθήσεις να ναρκώνει. 
 



ΧΟΡΟΣ 
   Ωραία η απάντησις, 
   να εισέλθη είναι άξιος 
   στο συνάφι των γιατρών. 
   Καλή 'νε η απάντησις. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
   Με την άδεια του προέδρου, 
   της σοφωτάτης μας σχολής 
   και των εδώ παρισταμένων, 
   ήθελα να σ' ερωτήσω, 
   αξιώτατε υποψήφιε, 
   ποια φάρμακα ενδείκνυνται 
   στης ιδρωπικίας την ασθένεια. 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Κλύσμα και αφαίμαξις 
   κι' ένα καλό καθαρτικό. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ωραία η Απάντησις, 
   να εισέλθη είναι άξιος 
   στο συνάφι των γιατρών. 
   Καλή 'νε η Απάντησις. 
 
ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
   Εάν νομίζουνε καλόν 
   ο πρόεδρος και η Σχολή 
   και όλοι οι παριστάμενοι, 
   θα σ' ερωτήσω και εγώ, 
   σοφώτατε υποψήφιε, 
   ποια φάρμακα θα έδινες 
   στους πάσχοντας τους πνεύμονας 
   και στους πολύ ασθματικούς; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Κλύσμα και αφαίμαξιν 
   κι' ένα καλό καθαρτικό. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ωραία η απάντησις, 
   να εισέλθη είναι άξιος 
   στο συνάφι των γιατρών. 
   Καλή 'νε η απάντησις. 
 
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
   Θαυμάσια απήντησε 
   και στας δύο ασθενείας. 
   Αλλ' αν τον κύριον πρόεδρον, 
   την σοφωτάτην μας Σχολήν 
   και όλην την ομήγυριν, 
   δεν ενοχλώ παντάπασιν, 
   θα κάνω μιαν ερώτησιν 
   στον ικανό υποψήφιο. 
   Χθες το βράδυ έπεσε 
   στα χέρια μου ένας άρρωστος. 



 
   Έχει μεγάλον πυρετόν 
   κι' ένα δυνατόν σφυγμόν· 
   φοβερόν πόνον στο κεφάλι, 
   έχει και πόνους στο πλευρό· 
   με μεγάλην δυσκολίαν 
   και με κόπον αναπνέει. 
   Έχετε την καλωσύνην, 
   ικανώτατε υποψήφιε, 
   να μου πείτε τι να κάμω 
   στην περίστασιν αυτή; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Να του κάνης ένα κλύσμα, 
   έπειτα αφαίμαξιν 
   κ' έπειτα καθαρτικό. 
 
ΠΕΜΠΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 
   Αν η αρρώστια επιμένει 
   και να θεραπευθεί δε θέλει 
   τι πρέπει να του κάμωμεν; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Να του κάνετ' ένα κλύσμα 
   έπειτα αφαίμαξιν 
   κ' έπειτα καθαρτικό· 
   πάλιν κλύσμα και αφαίμαξιν 
   και δεύτερο καθαρτικό. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ωραία η απάντησις, 
   να εισέλθει είναι άξιος 
   στο συνάφι των γιατρών. 
   Καλή νε η άπάντησις 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   Ορκίζεσαι πως θα τηρείς 
   με φρόνησιν και κρίσιν 
   τας διατάξεις της Σχολής 
   της επιστήμης τους κανόνας; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Ορκίζομαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   Πως σ' όλα τα συμβούλια 
   με πίστιν θα ακολουθείς 
   των παλαιών γιατρών την γνώμην, 
   είτε καλήν είτε κακήν; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Ορκίζομαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   Ορκίζεσαι ότι ποτέ 
   δεν θέλεις μεταχειρισθεί 



   φάρμακα διάφορα 
   από εκείνα που ορίζει 
   η θαυμάσια ιατρική, 
   έστω κι' αν ο άρρωστος 
   πρόκειται να σκάση 
   και να πεθάνεί στη στιγμή; 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Ορκίζομαι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   Κ' εγώ μ' αυτόν εδώ τον σκούφον 
   τον άξιον και σεβαστόν 
   το δικαίωμα σου δίνω και την άδεια 
   όλον τον κόσμο να γιατρεύεις, 
   ν' αφαιμάσεις, να κενώνεις, 
   να τρυπάς, να κόβεις και να τέμνεις 
   χωρίς να δίνης λόγο σε κανένα 
 
   (Όλοι οι χειρουργοί και οι φαρμακοποιοί προσέρχονται να 
   χαιρετίσουν τον υποψήφιον με ρυθμικάς υποκλίσεις 
 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
   Μεγάλοι δόκτορες της επιστήμης, 
   της μάνας και συναμικής 
   θα ήτανε για μένα τρέλλα, 
   πράγμα γελοίον και ανάρμοστον, 
   αν παρέλειπα να σπεύσω 
   το εγκώμιο να σας πλέξω: 
   αν δεν ερχόμουν να προσθέσω 
   φώτα εις τον ήλιο, 
   άστρα εις τον ουρανό, 
   κύματα στη θάλασσα, 
   τριαντάφυλλα στην άνοιξη. 
   Αντί λοιπόν ευχαριστίας 
   δεχθείτε με ολίγας λέξεις, 
   πολλάς να εκφράσω χάριτας 
   στο σεβαστό συνάφι μας. 
   Σε σας μόνον οφείλω 
   ό,τι στη φύση δεν χρεωστώ 
   ούτε και στον πατέρα μου. 
   Η φύσις κι' ο πατέρας μου 
   άνθρωπο με έπλασαν, 
   σεις όμως με εκάματε 
   κάτι περισσότερον· 
   μ' εκάματε σοφό γιατρό. 
   Δόξα, χάρις και τιμή 
   σ' εκείνους που εχάραξαν 
   στην ταπεινή μου την καρδιά 
   αισθήματα αιώνια. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ζήτω, ζήτω εκατό φορές 
   ο νέος μας γιατρός, 
   που τόσον ωραία ομιλεί! 
   χίλια ν' άν' τα χρόνια του, 



   ας τρώει και ας πίνει 
   ας κάνη όσας αφαιμάξεις θέλει 
   και τους αρρώστους ας σκοτώνει 
 
   (Όλοι οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί χορεύουν υπό τους ήχους των 
   οργάνων, των φωνών και εν μέσω των χειροκροτημάτων και του 
   κρότου των ιδίων των φαρμακοποιών). 
 
ΙΑΤΡΟΣ 
   Είθε ο Θεός να δώσει 
   σοφάς να θεωρεί τις συνταγές του 
   και με άπειρες ρετσέτες 
   να γεμίζει φαρμακεία 
   και του κόσμου τα ιατρεία. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ζήτω, ζήτω εκατό φορές 
   ο νέος μας γιατρός, 
   που τόσον ωραία ομιλεί! 
   χίλια ν' άν' τα χρόνια του, 
   ας τρώει και ας πίνει 
   ας κάνη όσας αφαιμάξεις θέλει 
   και τους αρρώστους ας σκοτώνει 
 
ΙΑΤΡΟΣ 
   Είθε όλα τα χρόνια του 
   να είναι καλά και τυχερά 
   είθε να έχει πάντοτε 
   αρρώστιες από πυρετούς 
   πανώλην και πλευρίτιδα 
   από πληθώραν αίματος 
   κι' από δυσεντερίαν. 
 
ΧΟΡΟΣ 
   Ζήτω, ζήτω εκατό φορές 
   ο νέος μας γιατρός, 
   που τόσον ωραία ομιλεί· 
   χίλια ν' άν' τα χρόνια του, 
   ας τρώει και ας πίνει 
   ας κάνει όσες αφαιμάξεις θέλει 
   και τους αρρώστους ας σκοτώνει. 
 
   (Όλοι οι ιατροί, χειρουργοί και φαρμακοποιοί εξέρχονται με την 
   σειράν των εν πομπή όπως είχαν εισέλθει). 
 
 
 
ΤΕΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 


