
 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Ο έπαινος των γυναικών, στίχοι 21-70. 
 

  

           [21] Τούτα έχουν οι κορίτσες, 

όταν έναι κοπελίτσες, 

ήγουν όταν έν’ μικρά 

(που να τα ’θαψαν νεκρά! 

25 Σήμερον τα βλέπεις τόσα 

και αύριο μόνον άλλα τόσα!). 

Έχουσιν και πρώτον τούτο: 

το στολίδιν έχουν πλούτο 

και την όψην τους να φτιάνουν 

30 και την ρόκαν να την χάνουν 

και ποτές ουδέ χορταίνουν, 

αν ιδρώνουν και να κρυαίνουν, 

να στολίζουν το κορμίν τους 

και να χάνουν την τιμήν τους. 

35 Κι άλλον πάντα δεν κατέχουν, 

μόνον το κεφάλι βρέχουν 

και απέ το καλόν απέχουν 

και όλα τα κακά ξετρέχουν∙ 

τα μαλλιά τους να ξαθάνου 

40 και όλα τα κακά μαθάνου. 

Ακόμη έχουν και άλλον ένα: 

’τι τα φρύδια τα καμένα 

θέλουν πάντα να τα εβγάνουν 

και έμορφα δια να τα εφτιάνουν,

45 σαν γατάνι να τα κάμνουν 

(έδε πράμα το μαθάνουν!). 

Άλλες με τα μαχαιράκια 
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και μαδίζουν τα φρυδάκια, 

άλλες βάνουν την κλωστήν 

50 και απετούσιν το δασύ, 

και άλλες ξύουνται με γυαλιά, 

δια να εβγάζουν τα μαλλιά. 

Ακόμη έχουν άλλον ένα, 

που με το ’πασιν εμένα: 

55 όταν έχουν χνουδιασμένα 

τα κορμιά τα τροπιασμένα, 

άλλες με κλωστήν μαδούν τα, 

σύρνουν έξω και ταυρούν τα, 

άλλες βάνουν αλοιφήν, 

60 δια να γένουν σαν ψηφίν 

μαλακές και εγδαρμένες 

(διά ’δε, οι καταραμένες!). 

Έναι και άλλες οπού χρήζουν 

άλλες δια να εξυρίζουν 

65 τά βαστάζουν εις τα σκέλια, 

και φυλάουν τα δια γέλια. 

Τα προσώπα τους πλουμίζουν 

και καλά τα ζωγραφίζουν, 

μερικές δια να τα ασπρίζουν 

70 και άλλες να τα κοκκινίζουν. 
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