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Αντί … προλόγου 

Το σκεπτικό της εργασίας που κρατάτε στα χέρια σας ήταν να ενεργοποιήσει και να 

κινητοποιήσει ψυχολογικά και συναισθηµατικά του µαθητές του παραρτήµατος. 

Η υπόθεση του λογοτεχνικού έργου που είναι πολύ κοντά στα βιώµατα των µαθητών,  

θεωρήσαµε ότι θα οδηγούσε σε παραλληλισµούς και µίµηση προσώπων. Η προσπάθεια, επίσης, 

µετατροπής του λογοτεχνικού κειµένου σε θεατρικό ήταν µια ολοζώντανη δραστηριότητα 

γλωσσικής καλλιέργειας. Λόγω της µεγάλης έκτασης του έργου και της έλλειψης κατάλληλης 

υποδοµής στο σωφρονιστικό κατάστηµα, προτιµήσαµε τη ραδιοφωνική απόδοση του θεατρικού 

σαν µια πρώτη προσέγγιση των µαθητών µε το θέατρο. 

Στον απόηχο πια των δραστηριοτήτων µπορούµε να πούµε ότι αποτέλεσε µια ενεργητική 

δραστηριότητα των µαθητών που κινητοποίησε όχι µόνο τους κρατουµένους-µαθητές αλλά και 

ολόκληρο το χώρο του σωφρονιστικού καταστήµατος. Θα πρέπει να σταθούµε εδώ στη µεγάλη 

συµβολή του διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήµατος κ. Ευθυµίου Καλτσά, του προσωπικού, 

της κοινωνικής υπηρεσίας αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων εκπαιδευτικών, όπως του κ. 

Μιχόπουλου Άγγελου, υποδιευθυντή του παραρτήµατος, του κ. Φόβου Ιωάννη, µαθηµατικού και 

της κ. Κοτζαγιώτου Αποστολίας, φιλολόγου, που αγκάλιασαν και συνέδραµαν την προσπάθεια 

αυτή. 

Ευελπιστούµε ότι κατά την ανάγνωση των σχετικών εργασιών και κατά την ακρόαση του 

θεατρικού θα εξαντλήσετε την επιείκειά σας αναλογιζόµενοι τη δυσκολία έκφρασης στην ελληνική 

γλώσσα των αλλοδαπών µαθητών, τις ιδιαιτερότητες ενός σχολείου που λειτουργεί µέσα σ’ ένα 

σωφρονιστικό κατάστηµα καθώς και τη δυσκολία απόδοσης ψυχικών και συναισθηµατικών 

καταστάσεων µόνο µε το λόγο. 

        Υπέυθυνη καθηγήτρια 

       Στεργιοπούλου Ρεβέκκα 

καθηγήτρια φιλόλογος στο 

Παράρτηµα του 6ου Γυµνασίου Βόλου. 

 

Σηµείωση: Η θεατρική διασκευή του λογοτεχνικού έργου έγινε από τους µαθητές σε συνεργασία 

µε την καθηγήτρια κ. Στεργιοπούλου Ρεβέκκα στο µάθηµα της ελληνικής γλώσσας, η καταγραφή 

του κειµένου και η δηµιουργία του εντύπου έγινε στο σχολείο µας από τον αρµόδιο στο µάθηµα 

διδασκαλίας των ηλεκρονικών υπολογιστών κ. Φόβο Ιωάννη µε τη βοήθεια των παιδιών. Η 

αναπαραγωγή του εντύπου καθώς και του ηχογραφηµένου C.D. έγινε µε την υλική και ηθική 

βοήθεια του διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήµατος κ. Ευθυµίου Καλτσά. Οι µαθητές του 

σχολείου µας, Πύρο, Σάββας και Ολγκέρτ ζωγράφισαν τις εικόνες που πλαισιώνουν τα κείµενα. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1872. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του 

έλαβε τις εγκύκλιες γνώσεις και στη συνέχεια παρακολούθησε σε διάφορα πανεπιστήµια της 

Ευρώπης µαθήµατα φιλολογίας, φιλοσοφίας, ιατρικής, χηµείας, µαθηµατικών. Γνώριζε πέντε 

ζωντανές και πέντε νεκρές γλώσσες. 

Πατριώτης και εθνικιστής στην πρώτη περίοδο της ζωής του συνδέθηκε µε στενή φιλία µε το 

Λορέντζο Μαβίλη και κατατάχθηκαν στο στρατό ως εθελοντές στον πόλεµο του 1897. 

Απογοητευµένος ο Θεοτόκης από την ήττα του ’97 επιστρέφει στους Καρουσάδες κα αφοσιώνεται 

στο µεταφραστικό έργο και στη λογοτεχνία. Ταυτόχρονα µελετά τα κοινωνικά προβλήµατα και 

εµπνέεται από το ιδεώδες της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Συνεργάστηκε στα περιοδικά «Τέχνη» και «Νουµάς» δηµοσιεύοντας διάφορα διηγήµατα. 

Έργα του είναι «Τιµή και το χρήµα» εκτενές αφήγηµα και τα µυθηστορήµατα «Οι σκλάβοι και τα 

δεσµά τους», «Ο κατάδικος», « Η ζωή και ο θάνατος του Καράβελα». 

Μετέφρασε πολλά έργα ξένων λογοτεχνών, όπως το «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ, τα «Γεωργικά» 

του Βιργιλίου και άλλα τα οποία είναι ανέκδοτα. 

Ο Θεοτόκης θεωρείται ο εισηγητής του κοινωνικού µυθιστορήµατος στην Ελλάδα. Το έργο 

του δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια της εποχής του, αλλά επιβιώνει και σήµερα. Η ρεαλιστική 

γραφή µε σαφή κοινωνικό προβληµατισµό βρίσκεται στο έργο του Θεοτόκη. 

Ο κατάδικος (1912) είναι από τα ωριµότερα έργα του Κων/νου Θεοτόκη. Εδώ η αφηγηµατική 

άνεση του Θεοτόκη έχει φτάσει σε ακραία τελειότητα. Η πλοκή του µύθου, ειδικότερα εκεί που 

καταστρώνεται ο φόνος και σκαρώνεται η ενοχοποίηση του Τουρκόγιαννου, δείχνει τον τεχνίτη 

που δεν καταδέχεται τις εύκολες εντυπώσεις. Αποτελείται από γεγονότα, που δεν µπορείς να 

τ’αµφισβητήσεις. 

Ο Κων/νος Θεοτόκης πέθανε στην πατρίδα του την Κέρκυρα το 1923. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Τουρκόγιαννος, κεντρικός ήρωας του έργου, είναι νόθος χριστιανός Αρβανίτισσας και 

Τούρκου, έχει γεννηθεί στην Κέρκυρα και δουλεύει στα κτήµατα του Γιώργη Αράθυµου και της 

γυναίκας του της Μαργαρίτας. Έχει µεγαλώσει στο κτήµα του πατέρα της Μαργαρίτας και από 

µικρός την ερωτεύτηκε µε ένα κρυφό και µεγάλο καηµό. Όταν µια µέρα ξεθαρρεύτηκε και 

προσπάθησε να τη φιλήσει, έκαµε µεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Αναγκάστηκε να φύγει από το 

κτήµα, ξενιτεύτηκε, έµεινε πολλά χρόνια σε άλλους τόπους και µε άλλους ανθρώπους. Πάντα 

ζούσε µε ολιγάρκεια και ταπεινή ψυχή και πάντα ήθελε να προσφέρει, να εξυπηρετήσει και να 

σώζει χωρίς ποτέ να έχει καµιά αξίωση. Κι όταν κάποτε γυρίζει στην πατρίδα, θα βρεθεί πάλι κοντά 

στη Μαργαρίτα θα δείξει άλλη χριστιανική καρτερία και το βουβό έρωτά του για τη Μαργαρίτα. 

Θα υπηρετεί τον άντρα της, τον Αράθυµο, θα αγαπάει τα παιδιά της και θα γίνεται δυστυχής όταν 

θα βλέπει τους έρωτές της µε το γείτονά της Πέτρο Πέππονα. Είναι µια κατάσταση που 

προετοιµάζει την καταστροφή. Η Μαργαρίτα και ο Πέτρος καταφέρνουν τον Αράθυµο να διώξει 

τον Τουρκόγιαννο, που υποπτεύονται ότι τους παρακολουθεί και που µπορεί να µιλήσει στον 

Αράθυµο για την παράνοµη σχέση τους. Οι δυο εραστές όµως δεν σταµατούν εδώ. Συγκεκριµένα ο 

Πέτρος Πέππονας θέλει να έχει µόνο αυτός τη Μαργαρίτα
.
 έτσι φτάνει στο έγκληµα. Μια νύχτα 

παραφυλάει  τον Αράθυµο που γυρίζει στο κτήµα και τον σκοτώνει. Ενοχοποιεί µε έξυπνο τρόπο 

τον αγαθό και αθώο Τουρκόγιαννο και παντρεύεται την αγαπηµένη του Μαργαρίτα. Η ιστορία 

όµως δεν τελειώνει εδώ. Ο Τουρκόγιαννος, για χάρη της Μαργαρίτας, θα καταδικαστεί αλλά και 

όταν έπειτα από ένα χρόνο και από άλλη αιτία φέρνουν στην ίδια φυλακή τον Πέποννα, δεν 

προσπαθεί να αλλάξει τη θέση του. Μα ο Πέππονας, µόλις τον αντικρίζει δεν αντέχει περισσότερο 

και οµολογεί µπροστά στους φυλακισµένους ότι αυτός είναι ο φονιάς του Αράθυµου. Ο 

Τουρκόγιαννος δεν το παραδέχεται
.
 πρέπει να µη χαλάσει το σπίτι της Μαργαρίτας, πρέπει να είναι 

ευτυχισµένη η Μαργαρίτα και αυτός ας µείνει στη φυλακή
.
 θα µείνει στο χριστιανικό προορισµό 

του για να αλαφρώνει τις ψυχές των ανθρώπων, «γιατί πονεµένες ψυχές ζητούν παρηγοριά στη 

µετάνοια». 
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ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

Κ.Παλαµάς 

«…ολοζώντανο το µεγαλείο του <Κατάδικου>, του βιβλίου του οποίου υπό την σκιά ενός 

δέντρου του βασιλικού κήπου επεράτωσα την ανάγνωσιν, πνιγόµενος στα δάκρυα». 

 

Αιµίλιος Χουρµούζιος 

«Ο Θεοτόκης µας εµφανίζει στον <Κατάδικο> την αντίδραση απλοικών χαρακτήρων µπρος 

στο καλό και το κακό, κυρίως µπρος στο κακό και προσπαθεί να ισορροπήσει µια ηθική διαγωγή 

απέναντι του αντικειµενικού κόσµου». 

 

Γιώργος Βαλέτας 

«Ο Τουρκόγιαννος είναι ο ιδανικός εραστής των νεοελληνικών γραµµάτων». 

 

Στάθης Πρωταίος 

«Ευλογηµένος ο Τουρκόγιαννος. Ευλογηµένος ο σοφός ερηµίτης των Καρουσάδων. 

Ευλογηµένοι όποιοι Τουρκόγιαννοι λιώνουν τις µέρες τους, κάτω από τους τροχούς όποιου 

…υψιπετούς χρέους». 

 

Ηλίας Βουτιερίδης 

«Στον <Κατάδικο> ο Θεοτόκης ξέρει να δουλέψει τη φράση και τη δένει µε µοναδική 

καθαρότητα». 

 

Κ.Θ.∆ηµαράς 

«Στον <Κατάδικο> το ταλέντο του θεοτόκη έχει καλλιεργηθεί στην πληρότητά του, διάλογος 

περιγραφή, ψυχολογία, γλωσσκό όργανο, όλα συντελούν στη διαµόρφωση δυνατών και 

συναρπαστικών τύπων». 

 

Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος 

«Ο Θεοτόκης παίρνει από τον τόπο του, από τους ολόγυρά του ανθρώπους, όχι µονάχα το 

επικαιρικό που µε οξύτατη µατιά αντιµετωπίζει, αλλά και το ανεπίκαιρο, το αιώνια ανθρώπινο που 

ασφαλίζει τη διάρκεια». 
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

 

«Ο ρόλος του Τουρκόγιαννου ήταν µεγάλος και δύσκολος. Στην αρχή δυσκολεύτηκα αλλά 

διαβάσαµε το έργο και το εξηγούσαµε µέσα στην τάξη. Έτσι κατάλαβα και το ρόλο και µου άρεσε. 

Μετά κάναµε πρόβες και προσπαθούσαµε όλοι µαζί. Ο Τουρκόγιαννος είναι πολύ καλός άνθρωπος 

µέχρι που θυσιάζεται.» 

«Εγώ το διασκέδασα γιατί ξεφεύγαµε από το µάθηµα και το θέατρο ήταν κάτι διαφορετικό. 

Μας βοήθησε και στη γλώσσα, γατί εξηγούσαµε τις λέξεις τις άγνωστες και τις εκφράσεις που δεν 

καταλαβαίναµε.» 

«Νιώθω πολύ χαρούµενος που κάναµε αυτή την προσπάθεια και µαζί µε τις καθηγήτριες 

κάναµε πρόβες κι αγαπήσαµε και το θέατρο.» 

«Μου άρεσε το θέατρο αυτό γιατί είχα το ρόλο του δικαστή και µπήκα για λίγο στη θέση του 

και ένιωσα όπως κι εκείνος.» 

«Αυτή η θεατρική παράσταση ήταν κάτι πολύ όµορφο γιατί µας έβγαζε από τη µονοτονία. 

Μας έκανε να σκεφτούµε πάνω στο ρόλο µας και να προσπαθούµε για ένα καλό αποτέλεσµα.» 

«Αισθάνοµαι κάποια χαρά γι’ αυτό το θεατρικό γιατί στη φυλακή προσπάθησα για κάτι καλό 

και πιστεύω όσοι το ακούσουν να αλλάξουν λίγο την άποψή τους για µας τους φυλακισµένους.» 

«Κάθε µέρα το σχολείο ήταν για µένα η µοναδική µου χαρά µέσα στη φυλακή. Το θεατρικό 

ήταν η πιο ωραία ιδέα και χαίροµαι που πήρα µέρος σ’ αυτό κι ευχαριστώ τις καθηγήτριές µου που 

το σκέφτηκαν και προσπάθησαν µαζί µε µας.» 

«Μπορούµε και µεις οι φυλακισµένοι να πετύχουµε κάτι όµορφο. Καθώς διαβάζαµε το έργο 

και το εξηγούσαµε αλλά και µέσα από τις πρόβες µάθαινα πιο ευχάριστα τα ελληνικά. Είπαµε 

πολλά για το θέατρο και πιστεύω ότι ήταν µια µεγάλη ψυχολογική υποστήριξη για όλους µας.» 

«∆εν µπορούσα να φανταστώ ότι θα παίζαµε σκηνή δικαστηρίου µέσα στην τάξη. Ήταν πολύ 

όµορφη εµπειρία για µένα και ευχαριστώ τις καθηγήτριές µου που µας βοήθησαν ψυχολογικά και 

µας έµαθαν τόσα µέσα από το θέατρο.» 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΗΡΩΩΝ 

 

Α) ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΠΟΝΑΣ 

Στο πρόσωπο του Πέτρου ζωγραφίζεται ο έρωτας, η ζήλεια, η αγωνία, ολοζώντανα µε µια 

συγκλονιστική παραστατικότητα και αλήθεια. Οριακό σηµείο στη συµπεριφορά του είναι ο φόνος 

του Γιώργη.  Το έντονο ερωτικό πάθος θα του οπλίσει το δολοφονικό χέρι για να βγάλει από τη 

µέση τον Αράθυµο, αφού στο µεταξύ έχει σχεδιάσει την ενοχοποίηση του Τουρκόγιαννου. Μετά το 

γάµο του µε τη γυναίκα του θύµατός του, ανάµεσά τους ορθώνεται άτρωτος για πάντα ο 

σκοτωµένος. Ξέκανε τον Αράθυµο απ’τη ζωή και εκείνος εγκαταστάθηκε στη ψυχή του. Οι τύψεις 

τον βασανίζουν. Εξοµολογιέται το φόνο στη Μαργαρίτα µα ούτε έτσι βρίσκει τη πολυπόθητη 

ηρεµία. Ως µεγαλύτερο αγαθό της ζωής ο Πέπονας θεωρεί την εξουσία, απ’ όπου απορρέει η 

ευτυχία. Συνεπώς όλα είναι θεµιτά προκειµένου να την αποκτήσει κανείς: ο φόνος, η µοιχεία, η 

καταδίκη του αθώου. «Τι θα’ µουνα εγώ, αν δεν ήµουνα τέτοιος; Το κλωτσοσκούφι της Τύχης! Κι 

αντίς τώρα έχω κτήµα, έχω γυναίκα, θα κάµω παιδιά
.
 κι ο κόσµος µε µακαρίζει

.
 τώρα µε σέβεται 

κιόλας, σας το ‘πα!». Όταν φτάνει όµως στη φυλακή και ο ισοβίτης του πετάει κατάµουτρα ότι 

αυτός είναι ο φονιάς, δεν αντέχει και το οµολογεί. Κι ο κατάδικος θα του πεί : «Μεγάλος δεν 

βαστάχτηκες ως το τέλος». Σε λίγο θα πέσει εξουθωµένοςστα πόδια του Τουρκόγιαννου 

γυρεύοντας συγχώρεση. 

 

Β) ΤΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΟΣ 

Ο Τουρκόγιαννος είναι ο φορέας του µηνύµατος της καλοσύνης και της αγάπης. 

Καταλαβαίνει γρήγορα τους σκοπούς του Πέτρου για τη Μαργαρίτα καθώς και την εύκολη στο 

κακό ψυχή της γυναίκας. Έχει ευφυΐα ώριµου  και αθωότητα παιδιού στη ψυχή. Ο Τουρκόγιαννος 

υπέφερε την περιφρόνηση και την αδικία των ανθρώπων δίχως να φταίει σε τίποτα. Αντί όµως να 

διακατέχεται από αντικοινωνικά συναισθήµατα, είναι διαποτισµένος από αγάπη απέραντη που 

τελικά τον ανυψώνει σε εθελοντή της θυσίας. Ερωτευµένος µε τη Μαργαρίτα εξαίρει  τον έρωτά 

του σε αίσθηµα αγάπης τόσης, ώστε βάζει την αγαπηµένη του ανυστερόβουλα πάνω από τον εαυτό 

του. Στη φυλακή ανακαλύπτει τον αποστολικό προορισµό της ζωής του. Να γλιτώνει ανθρώπινες 

αµαρτωλές ψυχές και να τις βάζει στο δρόµο του θεού. Και ενώ στο τέλος του έργου έρχεται  γι’ 

αυτόν η δικαίωση µε την οµολογία του Πέτρου, αυτός ανυψώνεται σε σύµβολο της αγάπης και του 

χρέους. Επιλέγει την παραµονή του στη φυλακή ντύνοντας τον εαυτό του µε το φωτοστέφανο της 

θυσίας. 
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Γ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Η οµορφιά της είναι ο µαγνήτης που έλκει τους τρεις άντρες γύρω της. ∆εν είναι τόσο κακή 

για να πει ψέµατα ούτε όµως τόσο ηθική για να πει την αλήθεια. Στη σκηνή της συµπλοκής στο 

σπίτι, µετά από µικρή πάλη, µέσα της καταπνίγει την αλήθεια. Έχει µάλιστα όλη τη βρωµερή 

πανουργία του διεφθαρµένου θηλυκού να ποντάρει κιόλας στη σιωπή του Τουρκόγιαννου
.
 και  του 

ζητάει, αυτή που παντρεύτηκε το φονιά του άντρα της, να τη σώσει µε τη σιωπή του και να 

καταστραφεί ο ίδιος. Η Μαργαρίτα γνωρίζει την καλοσύνη της ψυχής του Τουρκόγιαννου και την 

εκµεταλλεύεται στο έπακρο, αναδεικνύοντας τον εαυτό της σε ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του 

άντρα της και της δολοπλοκίας εναντίον του Τουρκόγιαννου. 

 

∆) ΑΡΑΘΥΜΟΣ 

Ο αφελής και οξύθυµος χωρικός που είναι όµως χωρίς κακία αφού γρήγορα ο θυµός που τον 

προκαλεί ο Πέτρος εναντίον  του Τουρκόγιαννου ξεφουσκώνει και τον αφήνει να φύγει. ∆ε θέλει, 

όπως λέει, να λερώσει τα χέρια του. Οικογενειάρχης, ήρεµος, άνθρωπος του µόχθου και της 

εργασίας. Εµπιστεύεται τους συνάνθρωπους του δίνοντας λαβή στα λόγια του Πέτρου και προωθεί 

έτσι την εξέλιξη του δράµατος. ∆εν παίζει τον κύριο ρόλο στο έργο βοηθάει η παρουσία του τη 

δράση. 
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Σ Κ Η Ν Η   1
η
  

 

 

Αφηγητής:  Είναι Μάρτης. Το µεσηµέρι µόλις έχει περάσει και ο ήλιος φέγγει λαµπρός και 

καυτερός ακόµη στο γαλάζιο ουρανό του κάµπου. Όλοι οι χωριάτες είναι στα χωράφια
.
 σκάβουν , 

ξεριζώνουν, σπέρνουν. Ο Γιώργης Αράθυµος επιστατεί στο όργωµα του χωραφιού του. Είναι ένας 

άντρας σαραντάρης, µέτριος στο ύψος, λιγνός µε γαλάζια µάτια, ξανθιά µακριά µουστάκια και 

αξύριστα γένια. ∆ούλεψε όλη µέρα και τώρα καπνίζοντας κάθεται στην πόρτα του αχυρένιου 

καλυβιού του και καµαρώνει τη γη του. Λίγα µέτρα πιο µπροστά του ένα ζευγάρι βόδια µε το 

ζευγολάτη τους τον Τουρκόγιαννο κρατώντας τη βουκέντρα, πασχίζει και αγκοµαχεί να οργώσει το 

χωράφι. Ο Τουρκόγιαννος είναι ένας άντρας µαυριδερός σαραντάρης, λιγνός µε µακριά µαλλιά και 

µακρουλό πρόσωπο. Πίσω του ακολουθεί ο µικρός γιος του Αράθυµου, ο Θανασούλης, ένα λιγνό 

παιδί ίσαµε οχτώ χρονών για να ρίχνει σπυρί – σπυρί το αραποσίτι στο αυλάκι. Παραπίσω έρχεται 

ένας άντρας και µια γυναίκα που µε τις αξίνες τους βιαστικά σπάζουν και τρίβουν τους σβώλους 

του χώµατος. Η γυναίκα είναι η νοικοκυρά του Γιώργη Αράθυµου, η Μαργαρίτα, και ο άντρας, ο 

γείτονάς τους, ο Πέτρος Πέπονας. ∆ουλεύει σήµερα δανεικά στο χωράφι του Αράθυµου γιατί στο 

δικό του του’χαν στείλει τον Τουρκόγιαννο παλιότερα . Η Μαργαρίτα είναι όµορφη. Τα µαύρα 

µάτια της λάµπουν µέσα στο διάφανο πρόσωπό της . Ο Πέτρος είναι ακόµη νέος, ψηλός, τριάντα 

πέντε χρονών µε στριµµένο µαύρο µουστάκι, όµορφο πρόσωπο και πλατιά στήθη. Το ζωηρό του 

µάτι συχνά κοιτάζει τη Μαργαρίτα και της µιλάει µε χαµηλή φωνή για να µην ακούγεται από τους 

άλλους. 

Ο Τουρκόγιαννος πασχίζει να οργώσει το χωράφι του Γιώργη Αράθυµου. 

 

« Χ Ω Ρ Α Φ Ι» 
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Γιώργης: Τουρκόγιαννε, οι δουλειές δε σώνονται ποτέ
.
 ο άνθρωπος σώνεται… και τα ζώα του!… 

Μην τα βιάζεις. 

Τουρκόγιαννος: Εντάξει, αφεντικό. Θα σχολάσουµε σε λίγο. Ααάχ, Περδίκη! Γεια σου 

Παρασκευά! Αααα! Ε, Θανασούλη, προχώρα µη χασοµεράς. Ε, κι εσείς, Πέτρο, Μαργαρίτα, µη 

ξεµένετε τόσο πίσω! Και σιοβολάτε καλά το χωράφι για να χωµατίσει
.
 τα σβωλάρια  πνίγουν το 

φυτό. 

Πέτρος: Έτσι θα’ναι πάντα Μαργαρίτα; 

Μαργαρίτα: Πώς έτσι; Και πολλά που γένονται. 

Πέτρος: Πρέπει να πάρω άλλη γυναίκα για να’ναι δική µου. 

Μαργαρίτα: Με τις υγείες σου!…. Αλήθεια, ε;…. και πότε; Και πιάνε;………Α, δε µου 

αποκρίνεται ο λεβέντης µου! Έχουµε και φοβέρες! Ναίσκε, ναίσκε φοβέρες!….Πότε Πέτρο, και 

ποιάνε; 

Πέτρος: Την κυρά-Χάραινα!. Μα λες κι είναι ζωή η δική µου; Σκλαβώθηκα και τώρα πάµε 

µπροστά έτσι πέντε χρόνια! Και µου’δωσες φαρµάκια, έννοια σου πόσα και θα πάµε, φαίνεται, 

µπροστά έτσι για πάντα! Και κάθε φέξη και κάθε χάση θα µε θυµάσαι, κι όλον τον άλλον καιρό … 

σ’έχει αυτός! 

Τουρκόγιαννος: Ε, σεις, ακολουθάτε! Στο γυρισµό θα σας πέσει πολλή δουλειά! Ααά Περδίκη, 

αάα Παρασκευά! 

Γιώργης: Στο γυρισµό θα λείπουµε! Τι θαρρείς; Θα τα ξεκάµω τα ζώα µου; Με δουλεύουνε από 

πριν τον ήλιο
.
 αύριο, δυο τρεις ώρες και τελειώσαµε! 

Μαργαρίτα: Μ’ αυτόν δέθηκα και πρέπει να ζήσω µαζί του
.
 ότι µπορώ κάνω. Θέλεις να 

καταντήσουµε ρεζίλι να µιλάει ο κόσµος για µας, να χαθούµε και οι δύο, να χαθούν τα παιδιά µου! 

Μας κοιτάζει ο άντρας µου! ∆εν έχεις µυαλό! 

Πέτρος: Του’χω  γυρισµένες τις πλάτες και δε µε βλέπει. 

Μαργαρίτα: Φτάνει! Αν µπορέσω, έρχοµαι το βράδυ στο καλύβι αλλά λόγω δε σου δίνω γιατί 

τώρα µε παραφυλάει και ο Τουρκόγιαννος. 

Πέτρος: Κι ο Τουρκόγιαννος! Μα κι αυτός τι ζητάει;…Α, έτσι, δεν µπορεί αυτή η ιστορία να 

βαστάξει…Άκου, θέλω κι εγώ λίγη λευτεριά!… Θα κάµω εγώ τον άντρα σου να φύγει από το 

χωριό µας! Τότε θα’σαι τέλεια δική µου! Θα τόνε κάµω να πάει στη φυλακή! Ναι, στη φυλακή. 

Έτσι, δε θα’σαι σιµά του! 

Γιώργης: Ε, Τουρκόγιαννε , λύσε. Είναι αργά! 

Πέτρος: Το βράδυ στο καλύβι! Θα σε περιµένω!! 
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Σ Κ Η Ν Η   2
η
  

 

 

Αφηγητής:  Είναι απόγευµα αργά την ίδια µέρα. Ο ήλιος έχει βασιλέψει και ένα φως κόκκινο είναι 

απλωµένο στον ουρανό. Ο Πέτρος περιµένει στο καλύβι τη Μαργαρίτα. 

Πέτρος: ( βηµατίζει νευρικά πάνω – κάτω) θα’ρθει; ∆ε θα’ρθει; (Ξεφυσάει)….. Τώρα παραφυλάει 

κι ο Τουρκόγιαννος! Γιατί όµως; Γιατί να ξανάρθει από την ξενιτιά και να γίνει δούλος στο σπίτι 

του Αράθυµου;… Την αγαπάει  … (Ανάβει τσιγάρο)… Ναι, όπως κι εγώ. Κι αυτός την έχει σιµά 

του όσο θέλει, της µιλάει όποτε θέλει: Ζει µέσα στο σπίτι της! Κι αν η Μαργαρίτα έστεργε … 

µπορούσε να … όχι, όχι! (Πηγαίνει στην πόρτα  και κοιτάει έξω) ∆εν έρχεται κι ούτε θα’ρθει! Οι 

άντρες είµαστε όλοι πονηροί … µα ως κι οι γυναίκες! Καθένας κοιτάζει το καλό του! Κι είναι µια 

γυναίκα η Μαργαρίτα! Μα όχι, όχι! ∆εν πάει µε τον Τουρκόγιαννο! Ω… ναρχότανε γρήγορα! Να’ 

ταν εδώ! Μα γιατί να της µιλάει έτσι ο Τουρκόγιαννος; Γιατί να την κοιτάζει έτσι, σαν άγια εικόνα, 

όπως εγώ τον πρώτο καιρό;… Μπα! ∆εν έγινε τίποτα… Ποιος ξέρει; Όχι τίποτα! Μα… µα την 

αγαπάει βέβαια!…Αχ, να’ταν εδώ! Αχ να’ρχόταν! 

(Μετακινείται στη θέση του, αλλάζει πόδι) 

Και πως τό’ξερε η Μαργαρίτα πως την 

παραφυλάει; Τώρα που θα’ρθει αµέσως θα τη 

ρωτήσω! Μα θα’ρθει; (Ακούγεται ένας κρότος) 

Να τη! Έφτασε!… Όχι, παράκουσα! ∆ε θα’ρθει 

βέβαια! Νύχτωσε! Ας φύγω! Όχι, ας προσµείνω 

ακόµη µια στιγµή µη λάχει κι έρθει και δε µε 

βρει… Πάει!… ∆ε θα έρθει!… Το κεφάλι µου! Τι 

πέρασα όλο τούτο το βράδυ! Α, έτσι δε µπορώ να 

πάω εµπρός! Κάτι πρέπει να κάµω, κάτι πρέπει να 

καταφέρω! Να’ λείπε ο Γιώργης από τη µέση! Κι η 

Μαργαρίτα λεύτερη από τα χέρια του άντρας της 

και του καταραµένου του Τουρκόγιαννου.  Αυτός 

φταίει που δεν ήρθε! (χτυπάει ταυτόχρονα το χέρι 

του στο τραπέζι) Ουφ! Το κεφάλι µου! Νά’ λειπε ο 

Γιώργης! Μωρέ θα τον στείλω στη φυλακή! Ναι, 

στη φυλακή! Και ξέρω τον τρόπο!!               Ο Πέτρος περιµένοντας µάταια τη  

             Μαργαρίτα στο καλύβι 

 

 

«Κ Α Λ Υ Β Ι» 
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Σ Κ Η Ν Η   3
η
  

 

 

Αφηγητής:  Είναι ένα βροχερό πρωινό στο κάτω πάτωµα, στο χαµώι του Αράθυµου. Σε µιαν άκρη 

βρίσκεται µια παλιά κασέλα όπου συνήθως κοιµάται ο Τουρκόγιαννος. ∆ίπλα της είναι η ξύλινη 

σκάλα που ανεβάζει στο πάνω πάτωµα, όπου κοιµάται η οικογένεια του Γιώργη Αράθυµου. Στην 

άλλη άκρη είναι στηµένα 2-3 βαρέλια µε κρασί, 2 πιθάρια µε λαδί και ελιές και ένα µικρό 

µαγειρείο. Ο νοικοκύρης, ο Γιώργης Αράθυµος, η Μαργαρίτα, η γυναίκα του, τα δυο τους αγόρια, 

ο Θανασούλης και ο Γιαννούλης και ο ζευγολάτης τους, ο Τουρκόγιαννος πίνουν σε µεγάλα 

φλιτζάνια αχνιστό καφέ καθισµένοι µπροστά στο µοναδικό έπιπλο του σπιτιού, το µεγάλο τραπέζι. 

Τουρκόγιαννος: Μην το τυραννάτε το γατί, παιδιά. 

Θανασούλης: Θα του δώσουµε ψωµί. 

Τουρκόγιαννος: Ελάτε εδώ κοντά µου καλύτερα. 

Γιαννούλης: Άµα µας χορέψεις και σήµερα, θα τον αφήσουµε το γάτο. 

Τουρκόγιαννος: Άντε καλά. Ανεβάτε στα πόδια µου! 

Γιαννούλης: Όχι, όχι. Θέλουµε να µας 

χορέψεις εσύ! 

Τουρκόγιαννος: (γελώντας) Καλά, καλά! 

Μαργαρίτα: Ω τώρα, θα τον σταυρώσετε τον 

άνθρωπο! Άντε να ντυθείτε! Θ’αργήσετε για 

το σχολείο. 

Λένη: Καληµέρα σε όλους! 

Τουρκόγιαννος: Ύστερη απ’όλους η 

κυράτσα µου. Ξυπνάει αργά σαν την 

αρχόντισσα. Αλησµόνησε, φαίνεται, πού’χει 

να πάει στο πλύµα κι εγώ της ετοίµασα το 

νερό. 

Μαργαρίτα: Καλά έκαµε! Γιατί να τρέχει σα 

ζωζουλικό τη νύχτα στους κάµπους! Έλα, 

κυρά µου, πιες τον καφέ σου. 

Τουρκόγιαννος: Οι κοπέλες πρέπει να 

µάθουν από πρώιµα στη δουλειά! 

Παντρεύονται µικρές και πάνε σ’ αντρός χέρια    Η κόρη του Γιώργη και της Μαργαρίτας, η Λένη, 

και οι µανάδες παίρνουν ανάθεµα, αν δεν τις   ενώ βγάζει τα ζώα για βοσκή 

µάθουν. Άλλο πράγµα τα αγόρια. 

«ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΡΑΘΥΜΟΥ» 
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Λένη: Μάνα, δώσε µου λίγο ψωµί να πηγαίνω κι εγώ για το ποτάµι. 

Μαργαρίτα: Πριν φύγεις, να βγάλεις όξω τα πρόβατα και το γουρούνι. 

Θανασούλης: Μάνα, φεύγουµε για το σχολείο! 

Μαργαρίτα: Ντυθείτε γερά. Με τέτοια βροχή έξω! 

Γιώργης: Τουρκόγιαννε, βρέχει σήµερα. Το ζευγάρι δε θα δουλέψει
. 
κάµε  ό,τι θέληµα µπορέσεις. 

Τουρκόγιαννος:  Ό,τι πεις , αφεντικό. 

Γιώργης: Γυναίκα, θα πεταχτώ µέχρι το χωριό να ξεσκάσω. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Τουρκόγιαννος: Καθισιό σήµερα, όλη µέρα! 

Μαργαρίτα: Εµ βέβαια! Πού δουλειά µε τέτοια κοσµοχαλασιά! Έλα, φέρε µου το πιάτο σου να 

σου δώσω να φας λίγη σούπα από τα χθες ………..Τα παιδιά θα γιοµατίσουν το µεσηµέρι στο 

γυρισµό τους
.
 η Λένη πήρε κάτω το ψωµί της … δε θα’ρθει παρά βράδυ. Εσύ δεν έχεις καµιά 

δουλειά! 

Τουρκόγιαννος: Ευχαριστώ. Θα κάµω ό,τι µε διατάξετε! Λέω να φτάσω τ’ αλετροπόδι που µου 

χάλασε. Πού είναι το σκεπάρνι; Χαλάλι του! Έκαµε τόση δουλειά.  

Μαργαρίτα: ∆εν είναι µέσα στην κασέλα;…..(ψάχνει). Το βαρέθηκα, Γιάννη, το ζευγάρι! Το’ χω 

τόσα χρόνια! Είναι µεγάλος ο κόπος
.
 παραείναι µεγάλη η έγνοια όλο το χρόνο!… Είναι αλήθεια 

πως όποιος έχει ζωντανά, είναι ζωντανός, κι αυτά µας κάνανε ν’ αφήσουµε γεια της φτώχειας, µα 

τώρα τα παιδιά µεγαλώσανε. Μπορώ να τους πάρω µια µοσχάρα και να την µεγαλώσουνε. Η 

ωφέλεια θα’ ναι η ίδια στο χρόνο και θα γλιτώσουµε τ’ άλλα τα έξοδα. Παίρνω λοιπόν µέτρα να το 

ξεκάµω το ζευγάρι! 

Τουρκόγιαννος: Το ζευγάρι! 

Μαργαρίτα:  Τώρα, και οι δουλειές τελειώσανε για φέτος! Έξοδο µονάχα θα’ χει, σκοτούρες!… 

Κι ύστερα, όταν παντρεύτηκα δεν πήρα ζευγολάτη. Ο Γιώργης δεν µπορεί να πει τίποτα, αν εγώ το 

ζευγάρι δεν το θελήσω! 

Τουρκόγιαννος: Τέτοιο ζευγάρι! Το καλύτερο σ’όλα τα χωριά! ∆υο ζα παλικάρια, τον Περδίκη και 

τον Παρασκευά µου, που’ναι µαύρος σαν αράπης, κι η προβιά του λάµπει στον ήλιο! Το’νε λέµε 

έτσι γιατί γεννήθηκε Παρασκευή! Και να τα πουλήσετε τα καηµένα τα ζα. ∆ε λέω τίποτα, γιατί 

νοικοκύρης δεν είµαι. Είσαστε εσείς µε τις υγείες σας! ∆ικό σας το πράµα. Μα δυο τέτοια ζα να τα 

δώσετε για µαχαίρι δεν είναι κρίµα; Αχ, έτσι τα δώρισε ο Θεός για σφαγή! «θύσον και φάγε» το’πε 

ο ίδιος. Μα εµένα ωστόσο µε πονεί….. (µουγκανίσµατα βοδιών) Άκου τα! Θα κατάλαβαν τι τα 

προσµένει. Τα ζα είναι πολύ νοητά, Μαργαρίτα. Ο Παρασκευάς µου, ω εκείνος, τα ξέρει όλα. 

Μονάχα η λαλιά του λείπει. 

Μαργαρίτα: Εστάθηκες καλός για τα ζα µας. Μα µη φοβάσαι, εσύ δε θα χαθείς! 
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Τουρκόγιαννος: Εγώ; Εγώ, όπου κι αν πάω, ζω. Εγώ δεν χάθηκα άλλες κι άλλες φορές 
. 
µε ξέρεις. 

Από παιδί δουλεύω 
.
 δουλεία θα`βρω. Κι είναι τόσο καλός ο κόσµος. Όπου κι αν πήγα έζησα . 

Αναστήθηκα µε την καλοσύνη του. Μου το`λεγε κι η καηµένη η µάνα µου, ο θεός να την έχει σε 

καλόν τόπο! Τη θυµάσαι, Μαργαρίτα, τη µάνα µου; (αναστενάζει) 

Μαργαρίτα: Τηνε θυµάµαι. Ήτανε µια χριστιανή σαν κι εµάς
.
 πλάσµα θεού κι εκείνη ! Τούρκος 

µού’λέγε ήταν ο πατέρας µου. Πλάσµα θεού κι αυτός ο αµαρτωλός! Μα εγώ έλαβα την τύχη να 

γεννηθώ στο νησί σας, ο καλότυχος, και να πάρω βάφτιση, κι έτσι δε θα παραδέρνει η ψυχή µου 

στον Άδη… Στο σπίτι σας µ’έχετε νοικοκύρη και τα ζα σας τα’γαπάω
.
 κι αγαπάω και τα παιδιά σας 

σα δικά µου, και σας… και σας όλους σας! 

Μαργαρίτα: Στάθηκες καλός άνθρωπος και χριστιανός όλη σου τη ζωή. Σου λέω αλήθεια: µου 

πονεί που θα φύγεις από το σπίτι µου. 

Τουρκόγιαννος: Τότες δε θα  φύγω! Θα µείνω µαζί σας, το ψωµί µου θα το δουλεύω, δε θα’µιαι 

βάρος κανενού. 

Μαργαρίτα: Μα θα θελήσει ο Γιώργης; Θα θελήσει; 

Τουρκόγιαννος: ∆εν πειράζει. Ορφανός γεννήθηκα κι η µάνα µου µ’άφησε δεκάξι χρονών. Η 

καηµένη η µάνα µου! Κι ο κόσµος µου’πε τόσα για κείνηνε. Μα εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ο θεός 

ν’αναπαύει τη ψυχή της! Και η ξενιτιά µε ξέρει.  Πολλοί, πολλοί τόποι µε ξέρουνε. Θα ξενιτευτώ 

πάλι…Έλεγα να τελειώσω κι εγώ τις µέρες µου, στα χέρια των παιδιών σου, µα δεν εβόλεσε……. 

Θυµάσαι, ήµουνα είκοσι χρονών κι ήσουνα µικρότερη. Και… 

Μαργαρίτα: Ανοίγεις πάλι τα παλιά κατάστιχα! ∆εν τα βαριέσαι; Τά’πες, τά’πες τόσες φορές! 

Τουρκόγιαννος: Είχες δίκιο τότες! Πολύ δίκιο τότες! 

Μαργαρίτα: Ω βέβαια! Σκέψου τι ήθελες να κάµεις! 

Τουρκόγιαννος: Το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα τόσα χρόνια στη ξενιτιά και το µετάνιωσα. Πόσο το 

µετάνιωσα, κανένας δεν το ξέρει. Η νιότη µ’είχε ξεβγάλει από τα όριά µου και µ’είχε µαγέψει η 

φωνή σου…… 

Μαργαρίτα: Κ’ ήθελες να µε φιλήσεις τότες! 

Τουρκόγιαννος: Εγώ, ναι εγώ! Η νιότη δε σκέφτεται. Μα µε συµπάθησες. Μου το΄πες! 

Μαργαρίτα:Τότες
.
 εγώ σ’έβρισα! Ξέρεις ποιανού είσαι παιδί; 

Τουρκόγιαννος: Μου το ρώτησες και τότες! Το θυµάσαι; Ενός Τούρκου και δεν ξέρω ποιανού. 

Έτσι µου’πε η µάνα µου. Τη µάνα µου την είχε ληστέψει και την είχε δυστυχέψει ένας Τούρκος 

σ’ένα βουνό  της Χειµάρας. Κι η µάνα είχε έρθει εδώ στο χωριό σας να µαζέψει ελιές κι εδώ 

κατάλαβε πως ήταν έγκυα. Και δεν ξαναγύρισε πια στον τόπο της κι ο πατέρας σου, Μαργαρίτα, 

την ευχή του να’χουµε, την έβαλε σ’ένα καλύβι του κι µ’έκαµε εµένα. Μ’εβάσταζε σιµά της, 

δούλεψε για µένα, καταφρονέθηκε για µένα. Ζητιάνευε και ζητιάνευα και γω. Και ο κόσµος µας 

έδινε το άγιο ψωµί, όσο που µεγάλωσα και έπιασα δουλειά και µπορούσα να της φέρνω το ψωµί. 
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Και τότες …τότες µου’δωσε την ευχή της κι έκλεισε για πάντα τα µάτια της, σα να µην είχε ζήσει 

παρά για να µε αναστήσει. 

Μαργαρίτα: Πως µπορούσα να πάρω άντρα ένα ζητιάνο! 

Τουρκόγιαννος: ∆εν µπορούσες! ∆εν µπορούσες, βέβαια! Κι όταν έκαµα ό,τι έκαµα, ντράπηκα 

τόσο τον πατέρα σου, κι ας ήξερα πως δε θα µε  µολογούσες, που έφυγα στα ξένα αµέσως. Κι 

ήµουνα τότες κακός άνθρωπος κι άλλους ανθρώπους τους αγαπούσα, άλλους τους µισούσα και 

τους ζήλευα όλους. Τώρα όµως η ξενιτιά µε δίδαξε και µ’έβαλε σ’ άλλο δρόµο. Βρήκα καλούς 

ανθρώπους που µ’ έµαθαν ότι ευτυχισµένοι είναι οι 

άνθρωποι που ελαφραίνουν τον πόνο του αλλουνού ή οι 

κακοί που µετανιώνουν. Αυτοί λαβαίνουν τη λύτρωση. 

Κι έτσι δε ζητούσα στα ξένα την προκοπή ούτε το κέρδος 

κι απ’ό,τι κέρδιζα βαστούσα µόνο ό,τι µου χρειαζόταν 

για να θρέφω τον εαυτό µου, πολυ λίγα, κι όλα τα άλλα 

τα σκόρπιζα, όπου µου φαινόταν πως είχαν ανάγκη. Κι 

έτσι έµεινα φτωχός όπως µε γέννησε η µάνα µου. Κι 

απ’όλες τις δουλειές προτιµάω  

αυτή που κάνω σήµερα. Μ’άρεσει να’µαι δούλος µέσα σε 

φαµελιές µε παιδιά, γιατί µεγάλωσα, βλέπεις ορφανός. Κι 

αγάπησα τόσα παιδιά σε τόσους τόπους! Κι αυτά 

µ’αγαπούσανε λίγο, έτσι καθώς και τα δικά σου τα 

παιδιά, Μαργαρίτα! 

    Ο Τουρκόγιαννος δουλεύοντας για το          Μαργαρίτα: Μα δε σ’αγαπάνε
.
 γελιέσαι ! 

   Γιώργη Αράθυµο         

Τουρκόγιαννος: Μ’αγαπάνε λίγο. Κι έχουνε δίκιο. Είµαι ξένος και δούλος
.
 προτιµάνε τους άλλους. 

Από µένα τι θα απολαύσουν; Μα άφησε µε να τελειώσω. Κι όταν άρχιζα να καλοκαθίζω σε κάποιο 

σπίτι, κι αποφάσιζα  να µείνω σ’αυτό όλη µου τη ζωή, κ’έκανα γνωριµία µε τόσους καλούς 

ανθρώπους, που ποτέ µου δε θα τους λησµονήσω, βρισκόταν πάντα κάποια αναποδιά κι ήµουνα 

πάντα εγώ η αιτία. Κι ο  καηµένος ο Τουρκόγιαννος έδενε σ’ένα  µικρό µπόγο τα λίγα του παλιά 

κουρέλια, τα κρεµούσε στην άκρη του ραβδιού του, τα’ βάζε στον ώµο, κ’έπαιρνε δρόµο ο 

πικραµένος προς το αγνώριστο µελλούµενό του…  

Μαργαρίτα:   Αυτά  µου τα΄πες κι άλλη φορά. 

Τουρκόγιαννος: Άφησέ µε να τελειώσω …. Και µια από τις φορές που µ’έδιωξαν από το σπίτι 

όπου δούλευα, µε κυρίεψε ο πόθος να ξαναϊδώ το χωριό σας. Θυµήθηκα, Μαργαρίτα, το σπίτι σου 

και η φωνή σου που µ’είχε ζαλίσει, κι αποφάσισα να διαβώ άλλη µια φορά τα χώµατα που µε 

µεγαλώσανε, να δω της καλής µου µητέρας τον τάφο, να δω… και µια άλλη η γυναίκα, και ή να 
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καθίσω για πάντα ν’αναπάψω το κόκαλο µου  ή να µισέψω και πάλι για το αγνώριστο µελλούµενο 

µου. Και µε πήρε ο άντρας σου ζευγολάτη στο βλογηµένο το σπίτι σου. Και τα ζα σου 

µ’αγαπήσανε και οι άνθρωποι µ’ αγαπήσατε, εµένα το δόλιο τον ξένο. Μα µ’εφθόνησε η τύχη πάλι! 

Κι ο Τουρκόγιαννος πρέπει να µαζέψει τα παλιά του κουρέλια,  να κάµει το µπόγο του, και να 

µισέψει µε το ραβδί του στον ώµο. Έφαγε τιµηµένα το ψωµί του. Έλα να δεις, Μαργαρίτα, δεν 

παίρνω τίποτα περισσότερο απ’ό,τι έφερα εδώ µέσα. Το ψωµί µου το έφαγα τιµηµένα! 

Μαργαρίτα: Καηµένε Γιάννη! 

Τουρκόγιαννος:  Ο καλός σου ο άντρας µ’ 

έµπασε σπίτι του, µ’ έβαλε νοικοκύρη στα 

τόσα καλά του. Το ψωµί του το τίµησα… θα 

το πουλήσετε λοιπόν το ζευγάρι; Μα ούτε συ 

δεν το θέλεις να στείλεις στο µακελειό τα 

καλά σου τα βόδια! 

Μαργαρίτα: Τα ζώα λένε τα ίδια του 

ανθρώπου: ή φάε µας, ή σε τρώµε! 

Τουρκόγιαννος:  ∆ε µας τρώνε, µας 

θρέφουν! Πρέπει να σου πω την αλήθεια, για 

να βγάλω από µέσα µου ένα βάρος, πριν 

φύγω
.
 θα γινόταν αλλιώς φίδι και θα 

µ’εδάγκανε! Πουλάς το ζευγάρι γιατί θέλεις 

να µε βγάλεις από το σπίτι σου και δε θέλεις 

να το πεις του άντρός σου. 

Μαργαρίτα: (άγρια) Τι λες;   

              Το σπίτι του Αράθυµου 

Τουρκόγιαννος: Ο Τουρκόγιαννος ό,τι έχει στην καρδιά, το’χει και στο χείλι. ∆ε θ’ αφήσει το 

σπίτι σου χωρίς να πει ό,τι κρύβει στην καρδιά του. Το  µυστικό , σού’πα , είναι οχιά και  µου 

δαγκώνει την άκρη της καρδιάς…Μη φοβάσαι .Ο Τουρκόγιαννος είναι άνθρωπος µυστικός. Ο 

Τουρκόγιαννος δεν µολογάει, δε κάνει ανακατώµατα. Πονεί κι αγαπάει. Πουλάς το ζευγάρι, γιατί 

έτσι σ`ορµηνεψε ο Πέτρος! 

Μαργαρίτα: Ξηγήσου! Τι µπαίνει ο Πέτρος; 

 Τουρκόγιαννος: Μα το θεό που βροντάει, ο Πέτρος δεν πράττει καλά! Θέλει να σε σύρει στο 

κακό! 

Μαργαρίτα:Τι; Τι είπες; 

Τουρκόγιαννος: Μη θυµώνεις! Η οργή είναι θανάσιµη αµαρτία. Μπορεί να µην υποψιάζεσαι µα 

εκείνος θέλει! Η γυναίκα είναι αδύνατο µέρος!  
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Μαργαρίτα: ∆εν κοιτάζεις το θέληµά σου, κακοµοίρη Τουρκόγιαννε; Μάλιστα, δίκιο έχω να 

πουλήσω το ζευγάρι για να σε βγάλω από δω µέσα. Η γλώσσα σου µ’όλη της τη γλύκα είναι σπαθί! 

Τουρκόγιαννος:  Μη φωνάζεις, µην έρθεις ο άντρας σου κι ακούσει! 

Μαργαρίτα: Θα του τα πω η ίδια.  

Τουρκόγιαννος: Ας µου κοπεί το κεφάλι, µα θα µιλήσω! Μπορεί εσύ να µη θέλεις και να µην 

υποψιάζεσαι, µα εκείνος θέλει! Η γυναίκα είναι αδύνατο µέρος! Όσο καιρό είµαι εδώ στο σπίτι σου 

σε φύλαγα για να µην παραστρατήσεις, γιατί θέλω να σε σέβοµαι σα Παναγιά µο, ως που να 

πεθάνω. Γι’αυτό σου µίλησα. 

Μαργαρίτα: ∆εν κοιτάζεις τη γύµνια σου και την ορφάνια σου! Μάλιστα! Ένας ζητιάνος θα µας 

ορµηνεύει τώρα. Φεύγε, χάσου από το σπίτι µου! 

 Τουρκόγιαννος: Όσον καιρό ήµουν εδώ σε φύλαξα και συ µου το παραπονέθηκες τόσες φορές κι 

εγώ έκανα τον κουτόνε. Μ`έβρισκες τόσες φορές µπροστά σου, όπου κι αν πήγαινες, και σου`λεγα 

τάχα πως ήτανε της τύχης. Τώρα που φεύγω, κοίταξε, Μαργαρίτα, να τιµήσεις το  στεφάνι σου. Κι 

αν δε µπορείς αλλιώς, Μαργαρίτα, πάρε τον Πέτρο και φεύγα, φεύγα µε τον Πέτρο! 

 Μαργαρίτα: Τα λες αυτά για  να µε καταφέρεις! Θα µείνεις, µωρέ, µε την όρεξη, όπως και τότες! 

Πονηρός είσαι, σαν όφις! 

Τουρκόγιαννος: Όχι. 

 Μαργαρίτα: Ακούς εκεί! Ο κούταβλος ο Τουρκόγιαννος ιδέα που`βαλε στο νου του! Του την 

έβαλε βέβαια ο διάολος! Εγώ να γίνω αγαπητικιά του; (γελάει) Πήγαινε µωρέ στα τσακίσµατα. ∆εν 

πίνει η γάτα ζουµί. 

Τουρκόγιαννος: ∆εν το`βαλε ποτέ ο νους µου! 

Μαργαρίτα: Σε ξέρω! Σε ξέρω! Λες που µε τις φοβέρες σου θα σου`λεγα το ναι, ε; Να`ξερες, µωρέ 

Τουρκόγιαννε, τι σόι είµαι εγώ και από που γενοκρατιέµαι! Τις συκοφαντίες σου εγώ  τις γράφω 

στα παλιά µου τα πασούµια. Όλα θα του τα πω,  καηµένε, του κούταβλου του άντρα µου και  

θα δεις τι θα περάσεις! Θα φύγεις από δω µέσα κακήν κακώς! 

Τουρκόγιαννος: Το ψωµί µου το τίµησα! 

Μαργαρίτα: Κάνε, κάνε τον κουτό, µωρέ Τουρκόγιαννε! Εγώ καλά του τα`πα του κυρ Γιώργη να 

µη σε µπάσει εδώ µέσα! Τίποτα αυτός. ∆ε µ`ακουσε. Τον µάγεψες, µωρέ παµπόνηρε. Και 

σ`εθρόνιασε εδώ µέσα να σ`εχουµε µάρτυρα σ`ό,τι κάνουµε. Κόπιασε τέλος πάντων στο γερο 

διάολο και ξεφορτώσου µας! Είσαι κάλτσα του διαβόλου, κουτός, πονηρός και κακός! 

 Τουρκόγιαννος: Σου µίλησα γιατί έλεγα πως είχα χρέος. Κάµε ο,τι θέλεις. Πάω έξω για το 

αλετροπόδι. Ποιος ξέρει τι θα`ναι το άγνωστο µελλούµενο; 

Μαργαρίτα: (Θυµωµένη) Ακούς εκεί τον κούταβλο! 

Πέτρος: Ε, νοικοκυραίοι, είναι κανείς µέσα. (χτυπάει). Ε, Μαργαρίτα, καληµέρα. Μαργαρίτα, σου 

µιλάω, εγώ είµαι ο Πέτρος. Τι τρέχει; Για δε µιλάς; Τον έδιωξες, ε; 
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Μαργαρίτα: Χαθήκαµε! Ο Τουρκόγιαννος τα ξέρει όλα. Και θα τα µολογήσει βέβαια! Μαλώσαµε 

. 
µας άκουσες; και τον έδιωξα. Θα γίνουµε βούκινο! 

Πέτρος: Μπα! Άφησε να τρέξει το νερό στ`αυλάκι του!  

Μαργαρίτα: Τι έχεις να χάσεις εσύ! Αλλά εγώ; Πήγαινε καλύτερα µη µας δουν! Πήγαινε τώρα! 

Πέτρος: Ο άντρας σου, που είναι; 

Μαργαρίτα: Πάει στο χωριό από την 

αυγή. Στο καφενέ θα τον βρεις, στα 

σίγουρα. 

Πέτρος: Ωραία, πάω τότε κι εγώ εκεί! 

(Στο  καφενείο)  

Πέτρος: Καληµέρα στις αφεντιές σας! 

1
ος

  πελάτης: Καληµέρα. 

Γιώργης: Καληµέρα. 

2
ος
πελάτης: Μέρα! 

3
ος
πελάτης: Μέρα! 

Καφετζής: Καλώς τον! Καληµέρα, κυρ 

Πέτρο. Τι θα πάρεις;  

Πέτρος: Φτιάξε έναν γλυκύ βραστό. 

(Μιλάει στους υπόλοιπους που όλη την 

ώρα παίζουν χαρτιά) Καλώς τα 

διασκεδάζετε. Τι παίζετε;  

                 Ο Πέτρος όταν σκέφτεται να βγάλει από τη µέση τον  

1
ος

  πελάτης: Το σόλιο.              Αράθυµο και να ενοχοποιήσει τον Τουρκόγιαννο. 

Πέτρος: Κι από πόσο;      

 2
ος 
πελάτης: Από µια πεντάρα την πούλια. 

Πέτρος: Μα ο Αη-Βασίλης πέρασε, βρε Γιώργη.  

Γιώργης: Για να ξεσκάσω, Πέτρο. Η νοικοκυρά µου δε θέλει να`ναι πια ζευγολάτισσα 
. 
δε µε πήρε, 

βλέπεις, ζευγολάτη. Και θέλει να πουλήσω τα βόδια. Και ξέρεις τι ζώα έχω. ∆υο καµατερά 

παλικαριά, που λέει κι ο Τουρκόγιαννος, µοσχάρια ακόµη, πέντε χρόνων! Τι να της κάµω, αφού 

δεν τα θέλει! Της είπα να το πει η ίδια του Τουρκόγιαννου. 

3
ος
πελάτης: Ο ρήγας σπαθής. Κι η στερνή δική µας. 

Πέτρος: Καλά κάνει η Μαργαρίτα! 

Γιώργης: Πως καλά! 

1
ος

  πελάτης: Κι άλλο ζευγάρι φεύγει από το χωριό µας! 

2
ος
πελάτης: Θα παίζουµε ή θα κουβεντιάσετε; 
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Πέτρος: Καλά κάνει! Το ζευγάρι έχει έξοδα, κόπους, έγνοιες, κινδυνεύει από ψόφο. Χρειάζεται κι 

άνθρωπο. 

Γιώργης: Έτσι λέει κι η φαµελιά µου. Θέλει, λέει, να πάρει των παιδιών µια δαµάλα για να την 

µεγαλώσουνε κι έτσι το διάφορο, λέει, θα`ναι το ίδιο και θα λείψει, λέει η φασαρία.  

 3
ος 
πελάτης: Το τρίο κούπα! Και παίζω ντινέρι! Γιώργη παίζε! 

1
ος 

 πελάτης: ∆ε θέλω να µου διαβάζεις τα χαρτιά, Πέτρο, αϊ σα κείθε! Εσύ τα µολογάς! 

Πέτρος: Γλιτώνεις κι από τον άνθρωπο! 

Γιώργης: Μα αυτός το ψωµί του το πλέρωνε! Όλη µέρα δουλεύει σα σκύλος! 

Πέτρος:(τάχα αδιάφορα) Μα….είχατε γρίνια σπίτι σου! 

Γιώργης: Γρίνια; Και πως το ξέρεις; 

2
ος

 πελάτης: Πως παίζεις έτσι, βρε Γιώργη! Πρόσεχε εδώ, αν θέλεις. Μου χαντάκωσες το παιχνίδι! 

Άφησε µας, Πέτρο, στη ζωή σου! Πάει χάσαµε! …. Έπρεπε να`χες παίξει µπαστούνι, που σε 

κάλεσα! Βλέπεις τι έκανες; ∆εν πιάσαµε ούτε µια χαρτωσιά! Χάνουµε δώδεκα πούλιες. ∆εν  

παίζω άλλο. Ας παίξει ο Πέτρος αν θέλει. (σηκώνεται και φεύγει) 

Γιώργης: Πως το ξέρεις; Η Μαργαρίτα δε µου είπε τίποτα.  

Πέτρος: Σα φρόνιµη γυναίκα! Ως και σήµερα όµως τους άκουσα, την ώρα που διάβαινα. Φώναζε 

δυνατά πότε η Μαργαρίτα, πότε ο Τουρκόγιανος. Είχανε µαλώµατα. 

3
ος

 πελάτης: Αυτό το γύφτο θα κανείς καλά να τόνε διώξεις από το σπίτι σου! Ξέρεις ποιανού είναι 

γιος! Τείνε θυµόσαστε τη µάνα του όλοι βέβαια. Μας είχε βρωµίσει το χωριό µας. 

1
ος

 πελάτης: Ποιανού θα µοιάσει ο γιος της. Κι είναι ένας υποκριτής. Ω! Κύριε φύλαξε! Λες να 

κοινωνήσεις από τα χέρια του! Κ`εχει ένα µέλι στο στόµα του! Μα απ`το σιγανό ποτάµι να 

φοβάσαι!…. 

2
ος
πελάτης: Ξένον τρέφεις, όφιν τρέφεις! 

Καφετζής: Να κι ο καφές! Τι σας έκανε, µωρέ, το ορφανό παιδί και το κατηγοράτε; Εγώ το 

γνώρισα πάντα φρόνιµο. Ποτέ του δεν ακούστηκε στο παραµικρό ούτε σε κλεψιές, ούτε σε 

καβγάδες, ούτε σε τίποτα. Κανενού δε χρωστάει. Μεγάλωσε ορφανό. Κι έρχεται εδώ και ψωνίζει 

πάντα και πληρώνει τακτικά, κ`ειναι ταπεινό, και……. 

Πέτρος: Σιγά, σιγά θα γίνει και άγιος! Εγώ που µιλάω ξέρω τι λέω. Η Μαργαρίτα όµως είναι η πιο 

φρόνιµη γυναίκα του χωριού! 

Γιώργης: Γιατί φρόνιµη; 

Πέτρος: Αυτή κάτι θα ξέρει! 

3
ος
πελάτης: Βέβαια! 

Γιώργης: Κάτι θα ξέρει; Τι; 

Καφετζής: Βάζεις το κακό στη µέση, είναι αµαρτία, Πέτρο! ∆εν αφήνεις να ζήσει µε τον κόπο του 

ένα φτωχό παιδί. Γιατί έτσι;  
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Πέτρος: Ν`αφήσουµε λοιπόν τον Τουρκόγιανο να κάνει ό,τι του περνά από το νου! Έτσι, ε; 

1
ος

  πελάτης: Ε, βέβαια! Αυτού θα τελειώσει στο ύστερο. Λέγε, λέγε, το κοπέλι, κάνει τη γριά και 

θέλει! 

Γιώργης: Τι λες; (χτυπά το χέρι στο τραπέζι) 

Πέτρος: Σσσς! Η Μαργαρίτα τον συγύρισε όπως του έπρεπε. 

2
ος

 πελάτης: Κ’είναι, λες, άνθρωπος ίσιος; 

Γιώργης: Τι τού`πε; Τι τού`πε; 

Πέτρος: Όλα δεν τ`άκουσα. Καταλαβαίνεις, περνούσα. ∆ε σταµάτησα και πολύ, µα τον έβριζε. 

Τον είπε γύφτο. Του`πε πως δεν πίνει η γάτα ζουµί! Του`πε! Του`πε! Του`πε ακόµα πως θα του 

δείξεις του λόγου σου! 

 3
ος

 πελάτης: Και πως δεν του χάλασε τα µούτρα! 

Καφετζής: Μην τους πιστεύεις, Γιώργη! Τι ψυχή, µωρέ, θα παραδώσετε του θεού! 

Γιώργης: Έτσι, ε; Μπήκε σπίτι µου ο γιος της Αρετής για να µε ξανθρωπίσει! Μ`αυτόν τον σκοπό! 

Και δεν ήξερα τίποτα! Και το’ξέρε λοιπόν όλο χωριό. Ο ψωµοπάτης, ο πύξιος και δείξιος! Πέστε 

µου εσείς τι να του κάνω! 

2
ος
πελάτης: Μην πέσεις σε καµία φυλακή! 

3
ος
πελάτης: ∆εν αξίζει ο κόπος για έναν άνθρωπο δυο παράδες. 

Γιώργης: Πέτρο, όσα είπες εδώ του τα λες και µπροστά του; 

Πέτρος: Αµή! Γιατί όχι;  

Γιώργης: Έχω δυο µάρτυρες: τη φαµελιά µου και τον Πέτρο. Βρίσκουµε εν τω δικαίω. Έλα, 

Πέτρο, πάµε! Πρέπει να φύγει αµέσως από το σπίτι µου. Αµέσως, αµέσως! 

Πέτρος: Θα σου βρει χίλιες αφορµές µε την πονηριά του, µα πάµε. 

Γιώργης: Χµ! Βρήκε τον άνθρωπο για να τόνε πιστέψει!(πόρτα, βήµατα) 

Καφετζής: Πέστε ότι θέλετε! Εγώ λέω πως ο Τουρκόγιαννος είναι άνθρωπος του θεού! 

1
ος

  πελάτης: Σιγά την αγιοσύνη! 

2
ος

 πελάτης: Άντε να παίξουµε καµία κολτσίνα να ξεσκάσουµε! 

3
ος
πελάτης: Όποιος χάσει, πληρώνει τους καφέδες. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(Στο δρόµο)  

Πέτρος: Γιώργη, πρόσεχε! Ο Τουρκόγιαννος είναι, το ξέρεις, χεροδύναµος. Κρατιέται από 

Τούρκους! Μην τον αγγίξεις! 

Γιώργης: Να µην τον αγγίξω! Τι µας λες; ∆εν θέλω µόνο να τόνε σκοτώσω, γιατί δε θέλω να`χω 

ψυχή στο λαιµό µου, µα θα τόνε σηµαδέψω για να µε θυµάται όσο ζει. Βρίσκοµαι εν τω δικαίω! 

Πέτρος: Τότε πάρε τα µέτρα σου. 

Γιώργης: Μα είµαστε δυο! 
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Πέτρος: Α, εγώ δε βάζω χέρι. ∆εν µου`κανε τίποτα. Πάρε καλά τα µέτρα σου, αν θέλεις. Άρµατα  

έχεις. Ειδεµή µην κανείς τίποτα παρά δίωξε τον. 

(Φτάνουν στο σπίτι, βήµατα, πόρτα) 

Μαργαρίτα:  Ήρθατε; 

Γιώργης: Γιατί µάλωσες; 

Μαργαρίτα: Α, τίποτα, καλέ. Τώρα θα φύγει. Κ`ησυχάζουµε έτσι! 

Γιώργης: Γιατί τον έβρισες; Γιατί µου κρύβεσαι; 

Μαργαρίτα: ∆εν έχω τίποτα να κρύψω. 

Γιώργης: Πέτρο, τι λες κι εσύ; Μάλωσε; Τον έβρισε;  

Πέτρος: Ναι. Μα η Μαργαρίτα είναι φρόνιµη γυναίκα και δε θέλει να µπλέξεις σε µπελά, γι`αυτό 

δε µιλάει. 

Γιώργης: Τι σου`πε; 

Μαργαρίτα: Ας λησµονηθούνε. Τώρα θα φύγει. Κι άλλον άνθρωπο ξένο δε θέλω στο σπίτι µας. 

Γιώργης: Πέτρο, τι άκουσες; Η Μαργαρίτα δε θέλει να µιλήσει. Γιατί; 

Πέτρος: Ίσως γιατί είµαι εγώ εδώ. Άκουσα που τον φώναζε Τουρκόγυφτο. Άκουσα να του λέει 

πως η γάτα δεν πίνει ζουµί, πως η ίδια η Μαργαρίτα δε µοιάζει της µάνας του πως θα µείνει µε τον 

καηµό του…. κι αλλά που να τα θυµηθώ όλα! 

Γιώργης: Τα`πες αυτά. 

Μαργαρίτα: Τα’πα! (διστακτικά) 

Γιώργης: Και γιατί; 

Μαργαρίτα: Μπροστά µας είναι ένας ξένος άνθρωπος! ∆εν καταλαβαίνεις πως όλα δεν µπορώ να 

τα λέω; 

Γιώργης: Καλά λοιπόν! Θα λάβει ό,τι του πρέπει! 

Μαργαρίτα: Μη τόνε σκοτώσεις! 

Γιώργης: Μη φοβάσαι! ∆ε θα πάρω τη γύφτικη ψυχή του στο λαιµό µου! Η µαγκούρα µου, που 

είναι η µαγκούρα µου; Α, νάτη. Ας πάρω και το µαχαίρι µου. Πάµε! 

Μαργαρίτα: (φοβισµένη) Που θα πάτε; Τι θα κάµεις; 

Γιώργης: Μη σκιάζεσαι. Θα βρούµε τον Τουρκόγιαννο. 

Μαργαρίτα: Μα είναι εδώ! Στον κήπο τσουκανάει. ∆ιορθώνει τα` αλετροπόδι. 

Γιώργης: Κράξε τον! 

Μαργαρίτα: Τουρκόγιαννε, Γιάννη! 

(πόρτα ακούγεται) 

Τουρκόγιαννος: Εδώ είµαι! Τι µε θέλετε; 

Γιώργης: Τι έχεις και µάλωσες σπίτι µου; (άγρια) Ο νοικοκύρης είµαι γω! Σ`αρέσει δε σ`αρέσει θα 

πουλήσω σήµερα τα καµατερά και συ θα φύγεις! 



«Ο Κατάδικος» απόπειρα θεατρικής απόδοσης 

 23 

Τουρκόγιαννος: Το ξέρω (λυπηµένος). Ο Περδικής µου κι ο Παρασκευας µου θα πανε στο 

µακελλιό! Έτσι το διόρισε ο θεός!… Μα γιατί;…. 

 Πέτρος: Γιατί; Γιατί θα φύγεις από δω µέσα! 

Τουρκόγιαννος: Όσα γι`αυτό. Τα παιδιά τους είναι σα δικά µου! Έφαγα το ψωµί τους και τους 

αγαπάω… 

Γιώργης: Τι είναι αυτά που`βαλε ο νους σου; Να µε ντροπιάσεις µέσα στο σπίτι µου, εσύ ένας…. 

γύφτος! 

Τουρκόγιαννος: Εγώ;  

Γιώργης: Το λέει η γυναίκα. Το λέει και τούτος που άκουσε! 

Πέτρος: Άκουσα. 

Τουρκόγιαννος: Εσύ, Πέτρο, γιατί συκοφαντείς έναν ορφανό άνθρωπο που δεν έχει που την 

κεφαλή κλίνε και που το ξέρεις, είναι αθώος; Πως µπορείς να κανείς τέτοιο αµαρτία; Κι εσύ, 

Μαργαρίτα; 

Γιώργης: Γιατί την κοιτάζεις; Είναι 

αλήθεια, λοιπόν, είναι αλήθεια! Φτάνει ως 

εδώ! Γκρεµίσου από δω, τουρκόσπορε, 

τουρκόγυφτε! (τον αρπάζει από τον ώµο)  

Τουρκόγιαννος: Έναν άνθρωπο ορφανό! 

(παραπονεµένος) 

Γιώργης: Άτιµε! Οφι! Ψωµοπάτη! (του 

ρίχνει µια δυνατή µαγκουριά στον ωµό) 

Τουρκόγιαννος: Αχ! Ο ωµός µου! 

(οι δυο άντρες παλεύουν) 

Μαργαρίτα: Σκοτώνονται! Το κεφάλι µου 

! Λιγοθυµώ! 

Πέτρος: Σταθείτε, µωρέ! Τι κάνετε! Θα 

σκοτωθείτε!           Ο Γιώργης Αράθυµος τυφλωµένος από θυµό ζητάει 

(θόρυβοι πάλης)              εξηγήσεις από τον Τουρκόγιαννο 

Γιώργης: Το µαχαίρι µου! Θα σε σκοτωσεις, ατιµε! 

Τουρκόγιαννος: Μη, αφέντη, µη µε σκοτώσεις! Μη χύσεις αίµα αθώο! Μη, ριντό κάτω! (του 

αρπάξει το µαχαίρι και τον κάνει να πετάξει το µαχαίρι κάτω) 

Γιώργης: Ααα, ο λαιµός µου! Άθλιε Τουρκόσπορε! Α,ααα…. 

Πέτρος: Τον άφησες στο τόπο! 

Τουρκόγιαννος: Τι; Ω, συµπάθε µε, αφέντη! Συµπάθε µε!….Κι εσένα, όχι Πέτρο αλλά Ιούδα  

έπρεπε να σε λένε. Εσύ τα`κανες όλα! 
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Πέτρος: Κουνιέται! Αναπνέει! Ζει! 

Τουρκόγιαννος: Τι πήγα να κάµω! Θανάτωσε µε, αν θέλεις, δε θα σου αντισταθώ! Να, πάρε το 

µαχαίρι σου! 

Γιώργης: Χάσου απ`τα µάτια µου, τουρκόγυφτε! 

Τουρκόγιαννος: Φεύγω! Α, Ιούδα Πέτρο, εµένα έναν ορφανό άνθρωπο να µε φέρεις σ` αυτή την 

οργή! Ο Θεός, ας σε σπλαχνιστεί, είναι µεγάλος κι ας σου χαρίσει τη µετάνοια. (ακούγεται πόρτα) 

Πέτρος: Τον αφήνεις και φεύγει! 

Γιώργης: ∆ε µε βαστάει η καρδιά να τόνε σκοτώσω! 

Τουρκόγιαννος: (πόρτα) Συµπαθήστε µε, να`χετε ζωή και καλή καρδιά! 
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ΣΚΗΝΗ   4
η
 

 

 

1
ος 
χωρικός: (Χτυπήµατα σε  πόρτα) Ωρέ Σταύρο, ξυπνά ωρέ! Ξύπνα να σου πω τι έγινε! 

2
ος

 χωρικός: Τι είναι, ωρέ; Τι φωνάζεις πρωί- πρωί;  Τι έγινε;  

1
ος 
χωρικός: Άνοιξε τ`αυτιά  σου: <<χτες το βράδυ σκοτώσανε  το Γιώργη τον Αράθυµο! Είχε πάει 

στο παζάρι να πούλησει το ζευγάρι του και στο δρόµο όταν γύριζε του πήραν τα λεφτά και τον 

σφάξανε. Θα τόνε φέρουν µε το αµάξι για να τον θάψουν αύριο.>>  

2
ος

 χωρικός: ΤΙ λες, ρε παιδί µου; Ποιος να το`κανε;   

1
ος 
χωρικός: Ξέρω κι εγώ; Λένε ότι είχε πάνω του πολλούς παράδες; Τα`χε καλοπουλήσει τα ζώα 

του. Κάποιος το`ξερε και του`χε στήσει καρτέρι.  

2
ος

 χωρικός: Ποιος; Ποιος, ρε παιδί µου; Θεός σχωρέσ`τον το Γιώργη. Ήταν  καλός άνθρωπος.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΧΩΡΙΚΩΝ  » 
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ΣΚΗΝΗ  5
η
 

                                         

 

 Αφηγητής: Είναι µια κρύα χειµωνιάτικη µέρα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Σε µια εξέδρα 

κάθονται 3 δικαστές. Απέναντί τους σε δυο σειρές οι δώδεκα ένορκοι. Είναι κάθε λογής πρόσωπα, 

κάθε λογής ηλικίας µε κάθε λογής φορέµατα. Κοντά τους κάθεται ο εισαγγελέας. Η εξέδρα κάνει 

ένα ηµικύκλιο και στις άκρες του είναι καθισµένοι οι δικηγόροι και οι γραφιάδες. Κάτω στο εδώλιο 

ανάµεσα σε δυο οπλισµένους χωροφύλακες είναι καθισµένος ο Γιάννης, ο λεγόµενος 

Τουρκόγιαννος, άγνωστου πατέρα, που δικάζεται σήµερα για ληστεία και φόνο. Έχει λιγνέψει στη 

φυλακή. Τα γενιά του έχουν µεγαλώσει. Έχει ωστόσο µια ήµερη πικράδα αποτυπωµένη στο 

πρόσωπο. Τα χέρια του µόνο είναι λίγο ανήσυχα! Η δίκη έχει αρχίσει Ο γραµµατέας µόλις διάβασε 

το κατηγορητήριο και ο πρόεδρος µετά από τα τυπικά ερωτήµατα φωνάζει τον κατηγορούµενο…  

 

Πρόεδρος:   Κατηγορείσαι πως την είκοσι Μαρτίου, τούτου του χρόνου, εφόνευσες µε προµελέτη 

κι ελήστεψες στο δρόµο, στη θέση Παναγία το Γιώργη Αράθυµο...  

Τουρκόγιαννος:    Εγώ όχι! 

Πρόεδρος:   Άκουσε προσεκτικά τη διαδικασία και τους µάρτυρες για να απολογηθείς στο  

τέλος….(ξεφυλλίζει χαρτιά). Ας έλθει ο πρώτος µάρτυρας της κατηγορίας, η Μαργαρίτα, η χήρα 

του Γιώργη Αράθυµου.  

Κλητήρας:    Μαργαρίτα Αράθυµου! Μαργαρίτα Αράθυµου! 

Μαργαρίτα:    Έρχοµαι, έρχοµαι. 

Πρόεδρος:   Ονοµάζεσαι; 

Μαργαρίτα:  Μαργαρίτα Αράθυµου, σύζυγος του Γιώργη, του σκοτωµένου. 

Πρόεδρος:   Ετών; 

Μαργαρίτα:   Τριάντα δυο. 

Πρόεδρος:  Βάλε το χέρι σου στο ευαγγέλιο και πες µετά από µένα : «Ορκίζοµαι να είπω την 

αλήθεια και µόνον την αλήθεια» 

Μαργαρίτα  Ορκίζοµαι, κύριε πρόεδρε. 

Πρόεδρος:  Πες µας τώρα, ξέρεις ποιος σκότωσε τον άντρα σου; 

Μαργαρίτα  Όλος ο κόσµος λέει πως τόνε σκότωσε ο Τουρκόγιαννος. Εγώ δεν µπορώ να τον πάρω 

στην ψυχή µου. Μα ούτε µπορώ να πω πως δεν σκότωσε αυτός, γιατί θα µε κακολογούσαν. 

Πρόεδρος:  Γνωρίζεις αυτό το µαχαίρι; 

Μαργαρίτα:  Είναι του Τουρκόγιαννου. 

Πρόεδρος:  Ο Τουρκόγιαννος έµεινε καιρό υπηρέτης στο σπίτι σας. Είσαστε ευχαριστηµένοι από 

εκείνον;  

«ΣΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ» 
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Μαργαρίτα:   Πάντα µας ευχαρίστησε. Πάντα αγαπούσε και τα παιδιά µας κι όλη τη φαµίλια και 

τα ζωντανά, σα να'ταν δικά του.  

Τουρκόγιαννος:  (µονολογεί) Η Μαργαρίτα δεν µε πιστεύει φονιά! Και µιλάει τόσα γλυκά! Κι 

είναι τόσο όµορφη! Σαν τότε που ήθελα να τη φιλήσω! 

Πρόεδρος:  Γιατί τον διώξατε; 

Μαργαρίτα:  Θελήσαµε να πουλήσουµε τα καµατερά µας και δουλειά πια δεν είχε. 

Πρόεδρος:  Στην ανάκριση είπες, και το βεβαίωσε κι ένας άλλος µάρτυρας πως µαλώσατε µε τον 

Τουρκόγιαννο την ηµέρα που'φυγε . 

Μαργαρίτα:  Μούχε περάσει απ' το µυαλό η ιδέα πως µ' έπαιρνε κατόπι και δεν ήξερα γιατί. Μα 

αν είναι αλήθεια ή όχι πως µε επιβουλεύτηκε δεν µπορώ να το πάρω στην ψυχή µου! 

Πρόεδρος:  Κατηγορούµενε, γιατί την ακολουθούσες; 

…………………………………………………………………………………….………………… 

∆εν απαντάς, µάλιστα. Οι κύριοι ένορκοι; 

1
ος

 ένορκος:  Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε…. Κυρία µάρτυς, δεν είχες σχέση καµιά µε τον 

κατηγορούµενο; 

Μαργαρίτα:  Τι σχέση, κύριε; 

1
ος

 ένορκος:  Σχέση, όλοι ξέρουµε σαν άντρας και γυναίκα. 

Μαργαρίτα:  Με βρίζεις, κύριε. 

1
ος

 ένορκος:  Α όχι ! Μα οι γυναίκες… ε , ξέρουµε… 

Εισαγγελέας:  Παρακαλώ , κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι το σεβαστό µας δικαστήριο οφείλει  να 

προστατέψει την τιµή και την υπόληψη της χηρεύουσας αυτής γυναικός ! 

Πρόεδρος:  Σωστά , κύριε  Εισαγγελέα. Σας εφιστώ την προσοχή , κύριε  ένορκε.    

1
ος

 ένορκος:  Και µ ' άλλον άντρα;…µε κανέναν…το παίρνεις στην ψυχή σου; 

Μαργαρίτα:  Τι µου λες , κύριε; 

1
ος

 ένορκος:  Ας ρωτηθεί και πάλι ο κατηγορούµενος , κύριε πρόεδρε. 

Πρόεδρος:  Εσύ ,  τι λες , κατηγορούµενε. 

Τουρκόγιαννος:  Ω, η Μαργαρίτα , η Μαργαρίτα είναι σαν  το περιστέρι , είναι αθώα σαν το µικρό 

παιδί ! Ο,τι αµάρτηµα κάµει , σαν άνθρωπος , το µετανιώνει αµέσως και την κάνει αγνή και  

αναµάρτητη η µετάνοια. ∆εν το βλέπετε πως δε  θέλει να µε στείλει στην κρεµάλα , γιατί ξέρει πως 

κι εκείνη µε αδίκησε; 

Πρόεδρος:   Στην ανάκριση ο κατηγορούµενος βεβαίωσε πως τις  δυο µέρες , που ακολούθησαν το 

διώξιµο του από το σπίτι σας  έµεινε κλεισµένος σ  ' ένα ακατοίκητο καλύβι σας . Κατέβηκες σ '  

αυτό το καλύβι εκείνες τις µέρες και τον είδες; 

Μαργαρίτα:  Όχι. 

1
ος

 ένορκος:  Ας ρωτηθεί κι ο κατηγορούµενος , κύριε πρόεδρε. 
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Πρόεδρος:  Απάντησε , κατηγορούµενε. 

Τουρκόγιαννος:  Όχι. 

2
ος

 ένορκος:  Έχασες , γιατρέ. 

1
ος 
ένορκος:  ∆ε θέλει να µιλήσει. Ποιος ξέρει τι κρύβει αυτή η ψυχή. Πώς θα τον κρίνουµε σωστά 

όµως εµείς οι ένορκοι , αν δε βοηθάει ο ίδιος τον εαυτό του;  

Πρόεδρος:  Ελεύτερη , κυρία µάρτυς . Να προσέλθει ο µάρτυς , Πέτρος Πέππονας .   

Κλητήρας:  Πέτρος Πέππονας; 

Πέτρος:  Εδώ , εδώ .  

Πρόεδρος:  Ονοµάζεσαι; 

Πέτρος:  Πέτρος Πέππονας του ∆ηµητρίου .  

Πρόεδρος:  Ετών; 

Πέτρος:  Τριάντα πέντε .  

Πρόεδρος:  Βάλε το χέρι σου στο ευαγγέλιο και πες δυνατά τα λόγια: «Ορκίζοµαι να είπω την 

αλήθεια και µόνον την αλήθεια». 

Πέτρος:  Ορκίζοµαι .  

Πρόεδρος:  Τι ξέρεις για την υπόθεση; 

Πέτρος:  Γνωρίζω τον κατηγορούµενο , κ. πρόεδρε , από παιδί . Μεγαλύτερός µου βέβαια αλλά και 

ποιος δεν τον ξέρει στο χωριό . Όλο κακές παρέες ήτανε . Ζητιάνος και κλέφτης από τα 

γεννοφάσκια του , η µάνα του του τα΄µαθε . Όλοι φυλάγονται από αυτόν. Λέω πως δίχως άλλο αν 

ξεκινήσεις από τα µικράτα σου έτσι, τι θα κάνεις µεγάλος, θα σκοτώσεις ή δε θα σκοτώσεις; Να 

ξέρετε , κύριε Πρόεδρε , αυτός τον σκότωσε το Γιώργη , από εκδίκηση και για να τον ληστέψει , 

όλοι το λένε στο χωριό.  

Πρόεδρος:  Ξέρεις αν είχε µαλώσει ο κατηγορούµενος µε τη Μαργαρίτα. 

Πέτρος:  Εδιάβαινα από το σπίτι του Αράθυµου και τους άκουσα. Εγώ ειδοποίησα τον άντρα της. 

Πρόεδρος:  Ξέρεις γιατί µάλωναν;  

Πέτρος:  Της είχε γίνει φόρτωµα . Την ξέτρεχε όπου κι αν επήγανε. ∆εν την άφηνε σε χλωρό 

κλαρί. Τον έβρισε µε το δίκιο της και τον έδιώξε! 

Τουρκόγιαννος: Ω Ιούδα! Ακόµη δε σού’δωσε ο θεός τη χάρη της µετάνοιας , και µε κυνηγάς 

ακόµη , εµέ , έναν ορφανό άνθρωπο! Χαµένη ψυχή! Μα όχι! Χαµένη δεν είναι καµιά ψυχή , γιατί 

µπορεί ένα καιρό να µετανιώσει ή την ώρα του θανάτου ή και στον άλλο κόσµο. Κι ένας που 

µετανιώνει γίνεται φίλος του θεού. Κι απόδειξη είναι πως οι ψυχές των ανθρώπων που πεθαίνουν 

στην αµαρτία βαριές από το κρίµα τους , βρυκολακιάζουν και σκιάζουν τους ζωντανούς , ώσπου 

τους δίνει ο θεός τη χάρη της µετάνοιας και πορεύονται τότες στην ειρήνη τους και χάνονται από 

την όψη της γης. 

(γέλια από το ακροατήριο) 
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Πρόεδρος:  (Χτυπάει το κουδούνι) Ησυχία! Κατηγορούµενε , στο προκείµενο και άσε τις 

θεολογικές  εµβαθύνσεις! Εσύ , µάρτυς , τι άλλο ξέρεις; 

Πέτρος:  Ξέρω πως αφού ειδοποίησα τον αδικοθάνατο , τον εσυντρόφεψα σπίτι του. Εκεί 

πιάστηκαν µε τον Τουρκόγιαννο. Ήταν κι η Μαργαρίτα µπροστά , µα σε λίγο λιποθύµησε. Ο 

Αράθυµος  έδειρε γερά τον Τουρκόγιαννο , κι ο Τουρκόγιαννος ορκίστηκε στα κόκαλα της µάνας 

του , της Αρετής πως θα του το πλήρωνε. Μα είχε τον καιρό να ξεθυµάνει δύο ολάκερες µέρες! 

Τουρκόγιαννος:  Ω   Ιούδα! 

Πρόεδρος:  Μη βρίζεις το µάρτυρα , κατηγορούµενε , γιατί θα διατάξω να σε πάρουν έξω.  

Τουρκόγιαννος:  Θέλεις να στείλεις στην κρεµάλα έναν ορφανό άνθρωπο , που δε σ'επείραξε ούτε 

στο νύχι! ∆εν πειράζει. Ο Θεός ας σπλαχνιστεί την κακοσύνη σου , κι ας είµαι εγώ η αφορµή που 

θα γίνεις καλός µιαν ηµέρα. Εγώ δεν σκότωσα
.
 το ξέρεις! 

1
ος

 ένορκος:  Χα , τα βλέπετε κύριοι συνάδελφοι ένορκοι; Αυτά σου κάνει η θεολογία! Α , η 

θρησκεία έχει τροµερά αποτελέσµατα! 

Τουρκόγιαννος:  Η κακία είναι εύκολη, Πέτρο, η καλοσύνη είναι το δύσκολο. Στην ξενιτιά που 

περπάτησα, το’λεγε  ένας  δάσκαλος , θα’µουνα ακόµη µαζί του αν ο θεός δεν  τον είχε κράξει σιµά 

του. Αρετή, έλεγε, έχει να πει αντρεία, για τούτο η αρετή θέλει θυσία. 

Πρόεδρος:  Σιωπή ! Θα πας έξω, αφού δεν έχεις σεβασµό για το µέρος όπου βρίσκεσαι και βρίζεις 

το µάρτυρα. Θα δικαστείς αναπολόγητος! 

1
ος

 ένορκος:  Τον ιεροκήρυκα ήρθες να κάµεις εδώ;  

2
ος

 ένορκος:  Περίεργα πράµατα! 

1
ος

 ένορκος:  Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος νάνε φονιάς; Κρίνε  ο ίδιος …. Ας  ρωτηθεί , 

παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε , ο µάρτυρας αν διάβηκε από το ακατοίκητο καλύβι αυτές τις δυο µέρες.   

Πέτρος:  ∆ιαβαίνω κάθε µέρα. Κι αυτές τις δυο µέρες διάβηκα. ∆εν ήταν κανένας µέσα! 

Τουρκόγιαννος:  Ήµουνα εγώ, Πέτρο. Και µε είδες και σε είδα! 

Πέτρος: Κ’ήµουνα µοναχός; 

Τουρκόγιαννος:  Εεεεεε………. 

2
ος

 ένορκος: Είδατε ψέµατα που λέει! Πιάστηκε στα γερά! 

Τουρκόγιαννος: Ω Ιούδα, εσύ θα πρόδινες και τον αφέντη το Χριστό! 

1
ος

 ένορκος: Άφησε, µωρέ, τις θεολογίες σου κι όλες τις σαχλοκουβέντες σου και πες τα όλα, πες 

τα όλα! Είµαστε εδώ εµείς οι ένορκοι για να σε δικαιώσουµε αν είσαι αθώος! 

2
ος

 ένορκος:  Αθώος; Αν ήτανε αθώος, δε θα’τανε εδώ! 

3
ος

 ένορκος: Πολύ σωστά! Για να’ναι εδώ θα πεί πως ο εισαγγελέας τον βρήκε ένοχο. Και για να 

τον βρίσκει ο εισαγγελέας ένοχο, θα πεί πως είναι ένοχος! 

1
ος

 ένορκος: Παραείσαι καταδικαστικός! 
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3
ος

 ένορκος: Ο ένορκος που’ναι στο ύψος του πρέπει να’ναι καταδικαστικότερος κι από τον 

εισαγγελέα! 

Πρόεδρος: (χτυπάει το κουδούνι του) Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτά κύριοι ένορκοι, µεταξύ σας 

όταν έρθει η ώρα της ετυµηγορίας. Όχι ενώπιον του ακροατηρίου…..κατηγορούµενε, άκουσες όσα 

σε κατηγοράνε. Λέγε µας έκαµες αυτή την πράξη; 

Τουρκόγιαννος: Όχι, απ’την ηµέρα που µε βάλατε στη φυλακή σας το λέω: δεν την έκαµα! 

Πρόεδρος:  Αν θελήσεις να αναγνωρίσεις το έγκληµά σου, όσο µεγάλο κι αν είναι, θα ελαφρύνεις 

σηµαντικά τη θέση σου. Το δικαστήριο όµως δε σε υποχρεώνει. 

Τουρκόγιαννος:  Είναι γραµµένο. ∆ε θα σκοτώσεις και δε σκότωσα! Είναι γραµµένο : ∆ε θα 

κλέψεις! Και δεν έκλεψα! Ο Τουρκόγιαννος ξέρει πως ο Χάρος είναι άγγελος του θεού, που 

παρουσιάζεται στον άνθρωπο όταν µέλλει να πεθάνει για να του πάρει την ψυχή, µε χαρούµενη 

όψη αν είναι αγαθός. Για τούτο τον είπαν Χάροντα! Μα στο φονιά, την ύστερή του ώρα, του 

παρουσιάζεται τροµερός και παίρνει τη µορφή του σκοτωµένου και τροµάζει την ψυχή που’ναι 

έτοιµη να βγεί και ν’αφήσει το σώµα, και µακραίνει τη φοβερή αγωνία. Μα όλα αυτά γίνονται µόνο 

και µόνο για να µετανιώσει ο αµαρτωλός, ως και στην ύστερη ώρα και να’χει τη χάρη να δει φιλικό 

το πρόσωπό του δηµιουργού του. 

Εισαγγελέας: Ο κύριος Πρόεδρος πρέπει να αναγκάσει τον κατηγορούµενο να αποφεύγει τις 

θεολογικές θεωρίες. ∆εν έχουν τη θέση τους στο στόµα ενός εγκληµατία! 

Τουρκόγιαννος: Εγκληµατία! 

Πρόεδρος:  Γνωρίζεις αυτό το µαχαίρι; 

Τουρκόγιαννος:  Ναι, ήταν δικό µου. Σας το λέω απ’όταν µε κλείσατε στη φυλακή. 

Πρόεδρος:  Μ’ αυτό σκοτώθηκε ο Γιώργης Αράθυµος. Πως βρέθηκε κοντά στο σκοτωµένο; 

Τουρκόγιαννος:  ∆εν ξέρω. Το µαχαίρι µου την ώρα που’φυγα από το σπίτι του Αράθυµου, το 

λησµόνησα εκεί. ∆εν ξέρω ποιος το πήρε. ∆εν ξέρω ποιος σκότωσε! 

Πρόεδρος:  Τι έκανες από την ώρα που’φυγες από το σπίτι του Αράθυµου ως τη στιγµή που σε 

συλλάβανε οι χωροφύλακες; 

Τουρκόγιαννος:  Όταν µε διώξανε ήταν τόση η θλίψη µου, που τραβήχτηκα σ’ένα παρατηµένο 

καλύβι του Αράθυµου αυτές τις δυο µέρες και την άλλη νύχτα χωρίς να φάω, χωρίς να πιώ, χωρίς 

ούτε να κοιµηθώ, και την τρίτη µέρα πείνασα. Κι ήρθα στο χωριό για να αγοράσω ένα κοµµάτι 

ψωµί, κ’εκεί µε κοίταξαν όλοι περίεργα και κάτι µουρµούριζαν στη διάβα µου. Κ’ήταν η ώρα που 

κήδευαν το λείψανο του αδικοθανάτου, την ευχή του ας έχουµε, γιατί αυτός πλήρωσε τις αµαρτίες 

του, και πήγα, ως κι εγώ στην εκκλησιά, και το έκλαψα, γιατί είχα φάει ψωµί πολύ από τα χέρια 

του, και γιατί τον αγαπούσα. Αγαπούσα και όλη τη φαµελιά και τα ζώα του. Και εκεί µ’έπιασαν οι 

χωροφύλακες και µ’έβαλαν στη φυλακή. Σας είπα την αλήθεια. 

Πρόεδρος: Και δε σε είδε κανείς σ’αυτό το καλύβι; 
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Τουρκόγιαννος:  Ναι…. Ένας άντρας και µε µια γυναίκα ήρθαν εκεί τη δεύτερη µέρα για 

ν’αµαρτήσουν. Με κατάλαβαν κ’έφυγαν. ∆εν το µαρτύρησαν; 

( Γέλια ακροατηρίου – κουδούνι προέδρου ) 

Πρόεδρος:  Ποιοι ήταν αυτοί; 

Τουρκόγιαννος:  ∆ε θα τους προδώσω. Ο Τουρκόγιαννος είναι άνθρωπος µυστικός
.
 Ξέρει να 

κρατάει τη γλώσσα του. Κι ότι ξέρει η καρδιά του είναι κλεισµένο σα µέσα σ’ένα τάφο! 

Πρόεδρος: Ο τρόπος σου είναι παράξενος. Κάθε άλλη υπεράσπιση θα’ταν προτιµότερη για σένα… 

Γιατί σ’έδιωξε ο Αράθυµος από το σπίτι του; 

Τουρκόγιαννος:  Γιατί θέλησε να πουλήσει το ζευγάρι. ∆υο καµατερά παλικάρια, το ένα το λέγαµε 

Περδίκκη, µαύρο τα’άλλο, το λέγαµε Παρασκευά, γιατί είχε γεννηθεί… 

Πρόεδρος: (τον κόβει) Αυτά δεν µας φωτίζουν και θα νυχτώσουµε µε την φλυαρία σου. Από τη 

διαδικασία αποδείχτηκε και συ ο ίδιος το µολόγησες στην ανάκριση πως πριν φύγεις από κείνο το 

σπίτι, µάλωσες µε τον Αράθυµο. Είναι έτσι; 

Τουρκόγιαννος:  Μάλιστα. Ο Πέτρος Πέππονας µ’εχτρεύεται, γιατί, δεν το ξέρω, εµένα έναν 

ορφανό άνθρωπο! Το ξέρει εκείνος, ρωτείστε τον! Ο Πέτρος άναψε τον Αράθυµο εναντίον µου κι ο 

Αράθυµος µ’έβρισε και µε χτύπησε κι ήθελε να µε βαρέσει µε το µαχαίρι. Και βρέθηκα στην 

ανάγκη να διαφεντέψω τη ζωή µου και τον ξαρµάτωσα. Κ’ήταν καλό δικό του, γιατί δεν πήρε 

τέτοια κόλαση και δεν πήγε κριµατισµένος στον άλλο κόσµο. Άλλο κακό δεν του’καµα. Ήταν εκεί 

κι η Μαργαρίτα, η γυναίκα του Αράθυµου, αλλά είχε λυποθυµήσει! 

Πρόεδρος:  Από τη διαδικασία αποδείχτηκε πως είχατε µαλώσει το πρωί και µε τη Μαργαρίτα. 

Είναι αλήθεια; 

Τουρκόγιαννος:  Μάλιστα, αυτή µε πρωτόδιωξε. 

Πρόεδρος:  Και γαιτί; 

Τουρκόγιαννος:  Σας το’πε η ίδια! Αφορµή εγώ δεν της έδωσα! 

Πρόεδρος: Η ίδια είπε πως την παρακολουθούσες όπου κι αν πήγαινε,, πως ήθελες  να την 

απατήσεις και πως γι’αυτό θέλησε να πουλήσει τα ζώα της και να σε διώξει, για να µη µιλήσει και 

ο κόσµος. 

Τουρκόγιαννος: ∆ε θα΄πε έτσι. Κι αν το’πε, γελιέται. Κι όµως ήξερε πως την αγαπούσε ο 

Τουρκόγιαννος, κ’εκείνη και το σπίτι της! 

3
ος

 ένορκος: Ρωτήστε, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τον κατηγορούµενο, αν είχε ποτέ ερωτική σχέση 

µε τη γυναίκα του φονευµένου; 

Πρόεδρος: Απάντησε, κατηγορούµενε. 

Τουρκόγιαννος: Είναι γραµµένα. ∆ε θα ευχαριστήσεις τη σάρκα σου παρά µε τη στεφανωτικιά 

σου γυναίκα. Κι εγώ είµαι ανύπαντρος. Ας έρθουν όλοι οι γιατροί της χώρας να µε ξετάσουν. ∆εν 

έπεσα ποτέ µου µε γυναίκα. Το σώµα του ανθρώπου, λένε, γνωρίζεται. (γέλια από το ακροατήριο – 
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κουδούνι προέδρου) Το ψωµί µου το’φαγα τιµηµένα στο σπίτι του Αράθυµου. Ας το µαρτυρήσει η 

Μαργαρίτα. 

Πρόεδρος:  Πόσα χρόνια έµενες σ’ αυτό το σπίτι; 

Τουρκόγιαννος: Λίγο. ∆ε θυµάµαι. Ένα χρόνο; δυο;….περισσότερο; 

Πρόεδρος:  Μάλιστα. Η υπεράσπιση έχει το λόγο. 

∆ικηγόρος: Παρακαλώ, κύριοι ένορκοι, σηµειώστε ότι από τον παράδοξο και ιδιόρρυθµο τρόπο 

του κατηγορουµένου προκύπτει καθαρά κάποια του φρενοβλάβεια. Ο Λοµπρόζο θα τον καταλόγιζε 

µεταξύ των µυστικοπαθών, εγκράτειά του είναι τρανή απόδειξη. Ο κατηγορούµενος πρέπει να 

θεωρηθεί ακαταλόγιστος. 

Τουρκόγιαννος: ∆εν είµαι τρελός! 

∆ικηγόρος: Έγινε ψυχιατρική εξέταση, κύριε Πρόεδρε; 

Πρόεδρος: ∆εν υπάρχει καµιά έκθεση. 

∆ικηγόρος: Προτείνω να αναβληθεί η δίκη και να εξετασθεί ο κατηγορούµενος από  ειδικούς 

γιατρούς. 

Πρόεδρος:  Το δικαστήριο επεφυλάσεται να απαντήσει (ψίθυροι µεταξύ των δικαστών)  

Η αίτησή σας απορρίπτεται. Συνεχίζεται η ακροαµατική διαδικασία. 

1
ος

 ένορκος: Μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. 

Πρόεδρος:  Παρακαλώ, κύριε ένορκε. 

1
ος

 ένορκος:  Παρατηρήθηκαν στα ρούχα του κατηγορουµένου κηλίδες από αίµα; 

Πρόεδρος:  Η ανάκριση δεν αναφέρει τίποτα.  

2
ος

 ένορκος: Μπορεί , γιατρέ, ν’άλλαξε ρούχα για το έγκληµα και να τα αφάνισε µετά. ∆ύσκολο θα 

ήταν κύριε συνάδελφε; 

1
ος

 ένορκος:  Και βρέθηκαν τα χρήµατα; 

Πρόεδρος: Αµ, δεν ήταν κουτός για να τα βαστάζει επάνω του! 

1
ος

 ένορκος: Μια άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Εξέτασε ο ανακριτής, αν πραγµατικά κανείς δεν 

πήγε στο ακατοίκητο καλύβι; 

Πρόεδρος: Αυτό αποδείχτηκε από τη διαδικασία. 

1
ος

 ένορκος: Ποιανού χτήµα είναι το καλύβι; 

Τουρκόγιαννος: Του Αράθυµου, του αδικοσκοτωµένου. 

2
ος

 ένορκος:  Τώρα θα καθόµαστε εδώ να ξεψαχνίζουµε κάθε ψέµα του κατηγορούµενου; ∆ε 

βαριέσαι, κύριε συνάδελφε. ∆ε θα τελειώσουµε ποτέ. 

Πρόεδρος: Ο κύριος εισαγγελέας έχει το λόγο. 

Εισαγγελέας:  Κύριοι δικασταί, κύριοι ένορκοι, κληθήκαµε σήµερα εδώ να δικάσουµε µια 

δύσκολη, µια ποταπή υπόθεση. Αυτός ο άνθρωπος που κάθεται στο εδώλιο µας έκανε να 

αισθανθούµε όλοι αποτροπιασµό για την ίδια µας την ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε όλα τα 
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σκαλοπάτια της ανθρώπινης χαµέρπειας. Υποκριτής, ληστής και τέλος φονιάς. Σκότωσε τον 

άνθρωπο που του έδωσε φαγητό, δουλειά και στέγη. Μόνο ένα τέρας αχαριστίας θα προσπαθούσε 

να δαγκώσει το ίδιο χέρι που του έδινε τόσο απλόχερα το ψωµί. Ντροπή και αίσχος που τον 

συγκαταλέγουµε στην κοινωνία µας ως συνάνθρωπο. Ούτε το αγριότερο ζώο δε θα 

συµπεριφερόταν µε αυτόν τον τρόπο. Όλα τα άγρια ένστικτά του βγήκαν στην επιφάνεια και 

µολύνουν τον πολιτισµένο κόσµο µας. Και  - τι υποκρισία, θεέ µου – έρχεται εδώ και µας κάνει 

κηρύγµατα θεολογίας! Ποιος; Ο δολοφόνος, ο κακούργος, να µας κηρύττει το λόγο του θεού µέσα 

στην αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να ωχριά, χωρίς να φοβάται τη δίκαιη τιµωρία του θεού. 

Καµιά µετάνοια, καµιά αισχύνη! Αυτό το µίασµα της κοινωνίας πρέπει να αποκοπεί τάχιστα από 

τον ιστό της πριν τη µολύνει και οδηγήσει στη σήψη και άλλα υγιή στελέχη της. Κυρίες και κύριοι, 

θεωρώ τον άνθρωπο αυτόν που αποκαλείται Τουρκόγιαννος ιδιαίτερα επικίνδυνο για την 

ανθρώπινη κοινωνία, τον βρίσκω ένοχο χωρίς το παραµικρό ελαφρυντικό και προτείνω τη θανατική 

καταδίκη! 

Πρόεδρος: Η υπεράσπιση έχει το λόγο. 

∆ικηγόρος: Κύριοι ένορκοι, κύριοι δικασταί, σεβαστό ακροατήριο, απορώ και εξίσταµαι πώς ένας 

τόσο λαµπρός νοµικός όπως ο κ. Εισαγγελέας  - του οποίου είµαι σίγουρος, η αγόρευση θα αφήσει 

εποχή στα δικαστικά χρονικά – δεν αντελήφθη το αυτονόητο; Ότι ένας θρήσκος και µυστικοπαθής 

άνθρωπος σαν τον Τουρκόγιαννο δεν είναι δυνατόν να πειράξει ούτε ζωντανό µυρµήγκι, όχι να 

σκοτώσει άνθρωπο. Προσέξτε, κύριοι ένορκοι, γιατί µε την ετυµηγορία σας µπορείτε να στείλετε 

στην κρεµάλα έναν αθώο. Αλλά και ένοχο να κρίνεται αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να παραδεχτείτε 

τη µεγάλη σύγχυση και το θυµό που βρισκόταν αφού δύο µέρες πριν ο Αράθυµος τον είχε δείρει 

άγρια. Και σύµφωνα µε επιφανείς νοµικές ιατροδικαστικές προσωπικότητες, η νευρική ταραχή και 

ο βρασµός ψυχής κρατάει δυο, τρεις και περισσότερες ηµέρες. Άλλωστε  αν το σεβαστό σας 

δικαστήριο έδινε την άδεια για µια ψυχιατρική εξέταση του πελάτη µου, πολύ εύκολα θα βλέπαµε 

να ξεδιπλώνεται µπροστά µας ένας χαρακτήρας ανισόρροπος και εποµένως ανεύθυνος. Με αυτές 

τις λίγες σκέψεις κλείνω την ταπεινή µου αγόρευση ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου και 

των ενόρκων. 

Πρόεδρος: Μετά την αγόρευση του κ. Εισαγγελέα και της υπεράσπισης το δικαστήριο διακόπτει 

τη συνεδρίαση του µέχρισότου οι ένορκοι καταλήξουν στην απόφασή τους. 

(µουσική)………………………………………………………………………………………… 

Κλητήρας: Όλοι όρθιοι! Οι κύριοι δικασταί µπαίνουν στην αίθουσα. 

Πρόεδρος:  Κύριοι ένορκοι, καταλήξατε στην απόφασή σας; 

2
ος

 ένορκος: Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Το σώµα των ενόρκων µετά από πολύωρη συνεδρίαση 

κατέληξε στο συµπέρασµα µε πλειοψηφία 9-3 ότι ο κατηγορούµενος είναι ένοχος της δολοφονίας 
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του Γιώργη Αράθυµου. Αναγνωρίζει όµως ότι το έγκληµα διεπράχθη σε µέτρια σύγχυση, 

λαµβάνοντας υπόψη και την ιδιόρρυθµη ιδιοσυγκρασία του κατηγορουµένου. 

Πρόεδρος:  Μάλιστα. Κατόπιν  αυτού το δικαστήριο κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο, του 

επιβάλλει ως τιµωρία την ισόβια κάθειρξη και εξουσιοδοτεί τα αρµόδια αστυνοµικά όργανα να 

µεταφέρουν τον ένοχο στο σωφρονιστήριο. Λύεται η συνεδρίασις! 

Τουρκόγιαννος:  Ένοχος; Γιατί; Πως άφησε ο θεός να γίνει τέτοια αδικία; Γιατί ; Γιατί; 

 

 

Ο Τουρκόγιαννος στο κελί του µετά από την απόφαση του δικαστηρίου. 

 

 

 



«Ο Κατάδικος» απόπειρα θεατρικής απόδοσης 

 35 

ΣΚΗΝΗ   6
η
     

 

 

 

Αφηγητής: Πάλι είναι Άνοιξη Μάρτης. Το µεσηµέρι είχε περάσει µα ο ήλιος φέγγει λαµπρός και 

καυτερός στο γαλάζιο ουρανό του κάµπου. Όλοι οι χωριάτες είναι στον κάµπο και δουλεύουν στα 

χωράφια. Και ο Πέτρος Πέπονος επιστατεί στον όργωµα του χωραφιού του σκοτωµένου. ∆ούλεψε 

και ο ίδιος όλη µέρα και κάθεται τώρα δίπλα στην µικρή πόρτα του αχυρένιου καλυβιού. Σκεφτικός 

κοιτάζει το ζευγάρι των βοδιών που βαδίζει αργά – αργά µέσα στο µεγάλο χωράφι , 

ανασηκώνοντας µε το υνί τα χώµατα. Ο ξένος ζευγολάτης από πίσω φωνάζει τα ζώα του και τα 

κεντάει για να µην αποκοιµηθούν. Το άροτρο ακολουθεί το ίδιο παιδί της Μαργαρίτας, ο 

Θανασούλης, για να ρίχνει σπόρους στα αυλάκια που ανάσκαφταν τα βόδια. Κατόπιν έρχεται η 

Μαργαρίτα µε τη θυγατέρα της , τη Λένη που τρίβουν µε τις αξίνες τους βόλους του χώµατος.  

Πέτρος: Ε, πατριώτη , στο γυρισµό θα λύσουµε! 

Ζευγολάτης: Μάλιστα , κυρ- Πέτρο .Ότι πεις εσύ! 

Μαργαρίτα: Σαν να τα λέει ο µακαρίτης !Όπως ακριβώς πέρσι. 

Πέτρος: Τονε θυµήθηκες πάλι, ε;……….Ε, πατριώτη , λύσε! ∆υο-τρεις ώρες αύριο και 

τελειώνουµε! Τι έχεις; 

Μαργαρίτα: Στάθηκε πάντα τόσο καλός µαζί µου ! Και έλαβε τέτοιο θάνατο!…Και ακόµα θα 

ζούσε αν δεν τον έκανα να πουλήσει τα βόδια!  

Πέτρος: Ήτανε τυχερό του ! 

Μαργαρίτα: Έλαβε τέτοιο θάνατο! 

Πέτρος: Η ζωή είναι για τους ζωντανούς ! 

Ζευγολάτης: Καληνύχτα αφεντικό , αύριο πάλι !    

Μαργαρίτα: Καληνύχτα , Κωστή. 

Λένη: Μάνα ,πάµε εµείς! 

Μαργαρίτα: Ναι άντε παιδιά .Τραβάτε για το σπίτι και ερχόµαστε και γώ µε τον Πέτρο. Να 

κλείσουµε το καλύβι κι ερχόµαστε……………Είναι όλα σαν επέρσι . 

Πέτρος: Είναι όλα σαν επέρσι. 

Μαργαρίτα: Μόνο εκείνος λείπει. 

Πέτρος: Μόνο εκείνος! 

Μαργαρίτα: Και τα βόδια είναι άλλα! 

Πέτρος:  Ναι τα βόδια είναι άλλα! 

Μαργαρίτα: Και ο ζευγολάτης άλλος ! 

Πέτρος: Άλλος ! 

«ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ» 
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Μαργαρίτα: Ο Καηµένος ο Τουρκόγιαννος ! Είναι στη φυλακή για πάντα…Γιατί θέλησες να τον 

ανεβάσεις στην κρεµάλα; 

Πέτρος: ∆ε θυµάσαι όσα µας έκανε; 

Μαργαρίτα:  Μα , αφού ο Γιώργης ήτανε πεθαµένος το΄ξερες πως θα µ΄έπαιρνες γυναίκα σου. 

Γιατί να µαρτυρήσεις τόσα εναντίον του και να τόνε χάσεις; 

Πέτρος: Γιατί; Γιατί αυτός σκότωσε ! 

Μαργαρίτα: Όχι! Κάποιος άλλος στο δρόµο, για να του πάρει το χρήµα…Καλύτερα ήταν σα 

ζούσε! 

Πέτρος:  Καλύτερα! 

Μαργαρίτα: ∆εν το’λεγες ούτε στ’όνειρό σου πως θα µε στεφανωνόσουν, ε; Και δεν 

ευχαριστιέσαι; 

Πέτρος: (µε πικρία) Ούτε  στ  όνειρο µου . Πως να µην το ευχαριστιέµαι; 

Μαργαρίτα:  ∆εν ξέρω! Αλλά  ούτε στον  ύπνο σου ησυχία  δε βρίσκεις! 

Πέτρος: Η ψυχή είναι κάτι αγαθό, έτσι έλεγε ο Τουρκόγιαννος. Και τα κρίµατά µας βαραίνουν. Γι’ 

αυτό άγρυπνη εκείνη µας ανησυχάει στον 

ύπνο, ζητώντας την λύτρωσή της… 

Μαργαρίτα: Μα, χριστιανέ µου, τα κρίµατά 

σου δεν είναι τόσο µεγάλα! 

Πέτρος: ∆εν είναι; 

Μαργαρίτα: Πάµε τώρα είναι αργά! 

Πέτρος: Στάσου! Θα σου µιλήσω! 

Μαργαρίτα: Ω, µη µου πεις!  

Πέτρος: Σταµάτησε!…Εγώ τον σκότωσα! 

Μαργαρίτα: Εσύ; Εσύ! Τι έκανες! Τι 

έκανες! Γι’ αυτό ήθελες να στείλεις τον 

Τουρκόγιαννο στην κρεµάλα! 

Πέτρος: Εγώ! Εγώ τον σκότωσα! Ήταν 

νύχτα, ερηµιά, στην Παναγιά στους δρόµους, 

κι εκεί σαν αρνί τον έσφαξα. Του ‘χα στήσει 

καρτέρι! 

Μαργαρίτα: Εσύ; Εσύ; Πώς θα ‘µαι τώρα 

γυναίκα σου;               Η Μαργαρίτα στο χωράφι ξανά ένα χρόνο µετά τη  

        δολοφονία του Αράθυµου 

Πέτρος: Θυµάσαι; Όταν ο Αράθυµος έφυγε για να πουλήσει τα καµατερά στην χώρα είχαµε πάει 

στο καλύβι, µα ο Τουρκόγιαννος είχε βρεθεί κι εκεί µπροστά µας κι είχε βήξει. Εσύ είχες πάρει το 
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φευγιό τροµαγµένη, µα εµένα εκείνη η συνάντηση στέριωσε µέσα µου την απόφαση. Έπρεπε να 

σκοτώσω, έπρεπε! Για να λευτερωθούµε απ’ όλα τα εµπόδια! Έπρεπε να διορθώσω µε το ίδιο µου 

το χέρι την κακή µας τύχη! Πέντε ολόκληρα χρόνια υπέφερα. Σε ήθελα τόσο πολύ. Σε αγαπούσα 

τόσο που ο φόνος για µένα ήταν λυτρωµός. Μονάχα εγώ σ’ αγάπησα αληθινά. Από τότε που ήσουν 

κορίτσι
.
 µα οι γονιοί σου προτίµησαν τον Γιώργη, που ήταν από καλό σπίτι. Αλλά τώρα οι 

στενάχωρες ώρες περάσανε. Η ζωή είναι ανοιχτή τώρα µπροστά µας. Μια ζωή γεµάτη ευτυχίες. 

Μαργαρίτα: Ω, δεν µπορώ να σε βλέπω, φονιά! Ορφάνεψες τα παιδιά µου και µε πήρες! 

Πέτρος: Στα ‘πα όλα αυτά γιατί θέλω να µ’ αγαπάς όπως αληθινά είµαι. 

Μαργαρίτα: Τι λες; ∆εν µπορώ να σε βλέπω! Είσαι ο φονιάς κι εγώ σε παντρεύτηκα! 

Πέτρος: Σ’ εξουσιάζω! Και είσαι γυναίκα µου! Θα σ’ έχω γυναίκα µου!! 
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ΣΚΗΝΗ 7
η
  

 

 

 

Τουρρκόγιαννος: …..Γιατί ευτυχισµένοι στον κόσµο δεν είναι παρά εκείνοι που κάνουν πάντα το 

καλό, ή εκείνοι που όταν κάµουν το κακό µετανιώνουν! 

1
ος

 Φυλακισµένος: Γι’ αυτό σκότωσες και λήστεψες ,Τουρκόγιαννε! Για να µετανιώσεις κατόπι ! 

Τουρκόγιαννος: Εγώ όχι! Είναι γραµµένο: δεν θα σκοτώσεις και δεν σκότωσα! Είναι γραµµένο: 

δεν θα κλέψεις και δεν έκλεψα! 

2
ος

 Φυλακισµένος: Εδώ είναι φυλακή, δεν είναι δικαστήριο κι ανάγκη δεν έχεις να κρύβεσαι. Τα 

κρίµατα είναι όλα συµπαθηµένα εδώ µέσα, γιατί κριµατισµένοι είµαστε όλοι. Κι όσο το κρίµα είναι 

µεγαλύτερο τόσο η υπόληψη του ανθρώπου είναι εδώ µέσα µεγαλύτερη. Γι’ αυτό είναι περήφανοι 

κάποιοι για ότι έχουνε κάνει! 

Κάης:Ο Τουρκόγιαννος είναι άνθρωπος δίκαιος και άδικα είναι κλεισµένος εδώ µέσα! Άφησε τον 

ήσυχο! Εδώ µε λένε Κάη! Στον κόσµο όµως είχα όνοµα άλλο! Στην φυλακή µ’έχουνε για πρώτο 

και µε φοβούνται. Ο λόγος µου γίνεται ακουστός ανάµεσα σε όλους τους κατάδικους. Και ξέρεις το 

γιατί; Γιατί σκότωσα τον αδελφό µου και γιατί το βασάνισα το λείψανο πολύ, ζητώντας εκδίκηση. 

Εγώ όµως ποτέ δεν το’χω καυχηθεί για ό,τι έκαµα. Έχουν δει εµένα τα µάτια µου στην φυλακή 

λογιών-λογιών ανθρώπους. Πολλοί τους έχουν αλλάξει το καλό µε το κακό και θαυµάζουν όχι τη 

µεγάλη τιµωρία που έλαβα, να περάσω όλη µου την ζωή εδώ µέσα, αλλά τον απάνθρωπο τρόπο του 

φόνου. Εγώ τι ήµουνα θαρρείς; Ένας χωριάτης, ένας ήσυχος δουλευτής ως την ηµέρα που έπεσα 

στο έγκληµα όχι από λάθος µου αλλά εξαιτίας του σκοτωµένου. Μου άρπαξε τη γυναίκα που 

αγαπούσα περισσότερο κι απ’ τον εαυτό µου. Λένε µάλιστα πως επίτηδες την πάντρεψε µ’ εµένα, 

για να την έχει ο ίδιος. ∆εν ήθελε ,βλέπεις, να την πάρει ένας ξένος αφού αυτός ήταν κιόλας 

παντρεµένος. Κι έτσι τον σκότωσα! Αν δεν είχε σταθεί τόσο κακός αδελφός, θα ΄µουνα εδώ µέσα; 

Όχι, βέβαια. Θα ‘µουνα σπίτι µου, µε τη γυναίκα µου, και τα παιδιά µου….δεν θα’µουνα µία 

χαµένη ψυχή!! 

Τουρκόγιαννος: Ποιος γνωρίζει του Θεού τα θελήµατα;…Γιατί υποφέρουν σ’ αυτό τον κόσµο οι 

άνθρωποι; 

Κάης: Κάποιοι είναι υπερήφανοι για όσα κάµανε! Εγώ όµως όχι!  

Τουρκόγιαννος: Σ’ έχει βάλει ο Θεός στο δρόµο του; 

Κάης: Η ψυχή µου είναι χαµένη! 

Τουρκόγιαννος: Μα δε µετάνιωσες; Γιατί λοιπόν απελπίζεσαι; 

Κάης: ∆ε µετάνιωσα! Αν ο άνθρωπος που µ’ έφερε εδώ µέσα ζούσε ακόµα, θα τον σκότωνα άλλη 

µια φορά! 

«ΦΥΛΑΚΗ» 
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Τουρκόγιαννος: Αδελφέ µου, το βλέπω, η πράξη σου σε βαραίνει! 

Κάης: Ήθελα να µην είχα γεννηθεί! 

Τουρκόγιαννος: Ή να µην τον είχες αδελφό! 

Κάης: Ναι! ∆ε θα ‘χα καταντήσει εδώ µέσα! 

Τουρκόγιαννος: Όσα κακά κι αν σου ‘καµε ο αδελφός, εσύ του ‘καµες από όλα το χειρότερο, του 

πήρες τη ζωή!…Περισσότερο δεν µπορούσες! Πρέπει τώρα να σε ευχαριστηµένος που πληρώνεις 

εδώ την αδικία! 

Κάης: Γιατί; Γιατί στάθηκε τόσο κακός; 

Τουρκόγιαννος: Όχι, δεν πρέπει να απελπίζεσαι. Κοίτα εµένα! Είµαι κατάδικος και είµαι αθώος! 

Κι εγώ θα ‘χα το µεγαλύτερο δίκιο ν’ απελπίζοµαι για του Θεού τη δικαιοσύνη αν δεν έβλεπα στα 

παθήµατα µου το χέρι του. Τώρα ξέρω γιατί γίνηκαν όλα, για να παρηγορήσω εδώ µέσα ψυχές 

πονεµένες! Αυτός είναι ο προορισµός µου! 

Κάης: Πάει πια! Τη δικιά µου τη ψυχή τη φόρτωσα τόσα κρίµατα! Είναι χαµένη! 

Τουρκόγιαννος: Μη µιλάς έτσι! Είναι γραµµένο πως οι άγγελοι έχουν στον ουρανό πανηγύρι, όταν 

ένας αµαρτωλός µετανιώνει! Και η αξία του µετανοιωµένου είναι πολύ µεγαλύτερη από του 

ανθρώπου που δεν έχει αµαρτήσει…Συ λυπάµαι αδελφέ µου! 

 

Ο Τουρκόγιαννος κουβεντιάζοντας µε τον Κάη στη φυλακή, 

ενώ προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο του. 
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ΣΚΗΝΗ 8
η
  

 

 

Αφηγητής: Έχει περάσει αρκετός καιρός. Η χειµωνιάτικη νύχτα είναι µεγάλη και σκοτεινή στο 

σπίτι του Αράθυµου. Κανείς δεν είχε κοιµηθεί ακόµη. Ο Πέτρος λείπει, τα δύο αγόρια είναι 

καθισµένα χάµω σε µιαν άκρη της µεγάλης κάµαρας και διαβάζουν ένα σχολικό βιβλίο. Η Λένη, 

µεγάλη κόρη τώρα, κάθεται µπροστά στο τζάκι και κεντάει. Η Μαργαρίτα παρέκει πλέκει ένα 

µάλλινο σκουτί. 

Μαργαρίτα: ∆εν έρχεται ακόµη! 

Θανασούλης: Νυστάζουµε! Κοίτα µάνα, ο µικρός αποκοιµήθηκε κιόλας πάνω µου! Θα σου κάµει 

η Λένη συντροφιά για να περιµένεις! Ξύπνα , Γιαννούλη! Πάµε πάνω να ξαπλώσουµε! Καληνύχτα. 

Μαργαρίτα: Καληνύχτα, παιδιά. 

Λένη: Καληνύχτα. Ο Θανασούλης προσέχει τον αδελφό του σαν δεύτερη µάνα! 

Μαργαρίτα:  Όταν ζούσε ο πατέρας σας, εδώ µέσα ήταν όλη η ευλογία του Θεού! 

Παράδεισος!…Τι να του πρωτοθυµηθούµε; Τις καλοσύνες του; Την καλή του καρδιά; Τους καλούς 

του τρόπους;… Τώρα την ευχή του ας έχουµε…Τον έχει ο Θεός στον κόρφο του, αφού έλαβε 

τέτοιο θάνατο!…Τώρα πρέπει να σας έχω εγώ την έννοια γιατί είσαστε ορφανά!…Κ΄ εσύ 

µεγάλωσες. Χρειάζεσαι προικιά…Ποιος άλλος θα σου τα κάµει; ∆εν µπορεί να µονιάσει στο σπίτι 

του!  

Λένη:  Γιατί;  

Μαργαρίτα:  Ποιος το ξέρει; Κάτι τόνε πιάνει εδώ µέσα! Σαν τρέλα… Και ξεδίνει όλη µέρα στα 

εργαστήρια µε φίλους και πίνει… Και όσα έχει τ’ανεµοσκορπάει… 

Λένη: Αλλά µας αγαπάει! Είναι καλός άνθρωπος. Και τα παιδιά τον αγαπάνε! Τόνε φοβούνται 

κιόλας, γιατί ξέρει να ορίζει. 

Μαργαρίτα: Αλήθεια!…Ξέρει να ορίζει! Άνθρωπος δεν µπορεί να τόνε γελάσει! Ο καηµένος ο 

πατέρας σας ήτανε αλλιώτικος. Μαζί µε τον Τουρκόγιαννο δεν σηκώναν όλη µέρα το κεφάλι από 

την δουλειά τους… 

Λένη: Ο Τουρκόγιαννος!…Αυτός δεν ήξερε να ορίζει… 

Μαργαρίτα: Αργεί! 

Λένη: Ας πάµε να κοιµηθούµε… 

Μαργαρίτα: Α όχι! Έπειτα την νύχτα µε τροµάζει στο κρεβάτι! Αργά, όπως έρχεται! 

Λένη: Ποιος ξέρει κι αν έρθει! ∆εν είπες πως οι χωροφύλακες τον ξετρέχουν; Μην τον έπιασαν; 

Μαργαρίτα: Μην τον έπιασαν; Ω αυτός ξέρει να φυλάγεται! Σε λίγο θα ΄ναι εδώ! Βάλε άλλη µία 

κλωστή, καηµένη! 

Λένη: Ω µαµά νυστάζω! 

«ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ » 
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Μαργαρίτα: Από τώρα, καηµένη! Η νύχτα είναι τόσο µεγάλη, στο κρεβάτι θα πούµε αµάν ώσπου 

να φέξει! ∆εν θέλω να προσµείνω µοναχή µου!…Ο πατέρας σας ερχόταν σπίτι από το σούρουπο. 

∆εν ανακατευότανε σε ξένες δουλειές. 

Λένη: Ποιος θα τόνε κατηγορήσει για κείνο που κάµε; Το χωριό τον έχει για Θεό! 

Μαργαρίτα: Ας πάει λοιπόν στη φυλακή! 

Λένη: Ο νόµος παιδεύει όσους κάνουν το καλό! Ως και ο Τουρκόγιαννος είναι µέσα κλεισµένος. 

Αυτός που δεν σκότωσε! 

Μαργαρίτα: Τι δουλειά είχε στο χωριό! 

Λένη: Μα αφού βρέθηκε εκεί τι έπρεπε να κάνουν; Και ήτανε τόσος κόσµος µαζεµένος  στο φόρο. 

Έπρεπε να αφήσουν  να τους πάρει ο κλητήρας απ’ τα χέρια τους, αυτόν τον δύστυχο άνθρωπο, 

γιατί χρωστούσε;…Κ’ έπειτα, λένε, αν ξαναρχίσουνε οι άρχοντοι αυτόν τον χαβά, αλίµονο µας! 

Λένε. Σήµερα ο Σπύρος, αύριο ο Κώστας, µεθαύριο ο Γιώργης, λένε. Γενόµαστε πάλι ραγιάδες, 

λένε, σαν µια φορά! Καλά έκαµε! 

Μαργαρίτα: Κι αντιστάθηκε στην αρχή! Και θα πάει φυλακή! 

Λένη: Θα πάει όταν θέλει αυτός!…Ουφ! Θα πάω να πλαγιάσω τώρα! ∆εν αντέχω άλλο, 

κουτουλάω ! Καληνύχτα, µάνα! 

Μαργαρίτα: Ω δεν βαστάει το δύστυχο! Απόψε, απόψε πώς να γλιτώσω! Χτες ήτανε καλά! Ήρθε 

νωρίς στο σπίτι. Ήταν όλα τα παιδιά σηκωµένα και κρασωµένος είχε πέσει ευθύς στο κρεβάτι και 

είχε αποκοιµηθεί. Ούτε που µας είχε µιλήσει! Αν ήταν κι αυτός σαν τον Αράθυµο, όλη µέρα 

σπίτι…θα ‘ταν χειρότερη κόλαση! Τώρα θα πάει κι αυτός για κάµποσους µήνες τουλάχιστον στη 

φυλακή… Θα ΄χω ησυχία για κάµποσους µήνες! Και τα παιδιά µου αντίς, τον αγαπάνε! Που να 

ήξεραν τα δόλια ότι τους σκότωσε τον πατέρα; Μα κι εγώ δεν τον είχα αγαπήσει αυτόν τον ίδιο 

άνθρωπο; Μα τότες ο Πέτρος δεν είχε σκοτώσει! ∆εν είχε εκείνο το σκληρό βλέµµα που µε κάνει 

και ανατριχιάζω! Ήταν κι αυτός σαν τους άλλους ανθρώπους… κ’ήτανε γλυκιά η αγάπη του! 

Καλύτερα να ’χα πεθάνει κ΄εγώ! Ας περπατούσαν στον κόσµο ορφανά τα παιδιά! ∆εν την θέλω 

αυτήν την άσχηµη την τροµερή του αγάπη! Αυτή που τον οδήγησε να σκοτώσει τον Γιώργη και να 

γίνει πατέρας των παιδιών µου και να ανεβάσει στην κρεµάλα, έναν αθώο, ένα άγιο άνθρωπο τον 

Τουρκόγιαννο! 

(Βήµατα-πόρτα) 

Πέτρος: Ω, η καλή µου γυναίκα, που αγρύπνησε περιµένοντας! 

Μαργαρίτα: Θα πας στη φυλακή!  

Πέτρος: Τι ήθελες να κάµω κι εγώ! Ν΄άφηνα να µας πάρουν τον άνθρωπο από µπροστά µας; Και 

να`ρχοναι έπειτα κάθε µέρα στο χωριό µας οι κλητήρες, να παιδεύουν τη φτώχια, να κάνουνε 

κατασχέσεις και να πιάνουν τον κόσµο, και να ξαναρθούµε έτσι στα παλιά τα χρόνια, ραγιάδες οι 

χωριάτες του αρχόντου και του πλούσιου! Ήµουνα µέσα στο µαγαζί, έπαιζα χαρτιά 
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κ’επίναµε…Άξαφνα ένας άνθρωπος ρίχτηκε µέσα, χλωµός και λαχανιασµένος, δύο χωροφύλακες 

και ο κλητήρας τον κυνηγούσαν, και βρέθηκαν στη στιγµή στο µαγαζί και εκείνοι! Απ’ έξω είχε 

µαζευτεί κόσµος! Θύµωσα! Πέταξα τα χαρτιά και βγήκα στην πόρτα. Κ’ εφώναξα: «Είµαστε άτιµο 

χωριό, αν µας πάρουν τον άνθρωπο από εµπρός µας». Κι  ολοµεµιάς ο κόσµος αναστατώθηκε , και 

πήρε στην στιγµή τον άνθρωπο από τα χέρια του κλητήρα! Πώς δεν τον σκότωσαν! Ποιος θα  πει 

πως έκαµα κακό! Το χωριό µε έχει τώρα για Θεό του. Μα οι χωροφύλακες µε γυρεύουν να µε πάνε 

στη φυλακή… 

Μαργαρίτα: Γιατί δεν πλέρωνε; 

Πέτρος: Γιατί δεν είχε! 

Μαργαρίτα: Πως θα ζήσει και ο άρχοντας; Αν κανένας δεν πληρώνει, γίνεται κι αυτός σαν εµάς. Ο 

Θεός δεν το θέλει ! 

Πέτρος: ∆ε µε µέλει η φυλακή µόνο που σε ξεχωρίζοµαι! Γιατί, ξέρεις, η αγάπη σου είναι ένα 

κρασί που όσο κανείς το πίνει τόσο περισσότερο τ’αρέσει! 

Μαργαρίτα: Αααχ! 

Πέτρος: Τι έχεις; 

Μαργαρίτα: Μας κοιτάζει! 

Πέτρος: Τα παιδιά κοιµούνται όλα! 

Μαργαρίτα: Όχι αυτά! Όχι!… ο Γιώργης… 

Πέτρος: Ο Γιώργης,  αυτός πάει τώρα ! Είναι κάτω από τη γης! 

Μαργαρίτα: Μόλις ανοίξω τα µάτια τόνε βλέπω! Είναι εδώ µέσα, κοντά µας, µας τηράει!! 

Πέτρος: (Θυµωµένος) Άκου να σου πω! Τον έβγαλα από την µέση για να σ’έχω εγώ! Είσαι η 

γυναίκα µου ! Μπρος! Πάµε για ύπνο !   
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Σ Κ Η Ν Η   9
η
  

 

 

 

Αφηγητής: Είναι ένα φθινοπωρινό απόγευµα στην αυλή της φυλακής. Οι κατάδικοι 

κουβεντιάζουν µεταξύ τους, άλλοι ορθοί και άλλοι καθισµένοι κάνοντας περίπατο .Μαζί τους δεν 

είναι πια ο Καης που πήρε  χάρη .Κι από τους άλλους κάποιοι έχουν µετατεθεί σ'άλλες φύλακες 

άλλοι ελευθερώθηκαν και ήρθαν στη θέση τους καινούρια πρόσωπα, άλλοι καταδικασµένοι για 

πολλά κι άλλοι για λίγα χρόνια, ένας µάλιστα για όλη του τη ζωή. Ο Τουρκόγιαννος κάθεται στο 

κελί του συλλογισµένος. Η φυλακή τον έχει γεράσει .Τα µαλλιά του ασπρίσανε ,οι  πλάτες τον 

σκεβρώσανε µα η όψη του είναι πάντα χαρούµενη και ήσυχα και γαλανά τα αθώα µάτια 

του. Η πόρτα της φυλακής άνοιξε και µαζί µ΄ένα φύλακα µπήκε µέσα ο Πέτρος Πέππονας. Μόλις 

είχε δικαστεί . 

Φύλακας: Θα κοιµάσαι εδώ µέσα αφού θα µείνεις για λίγο καιρό! 

Ισοβίτης: Καλώς ήρθες! Έλα µαζί µας και πες µας τι γίνεται στον έξω κόσµο! 

1
ος
φυλακισµένος: Είναι αλήθεια πως άλλαξε η κυβέρνηση κ’έχει σκοπό να δώσει πολλές χαρές; 

Πέτρος: ∆εν ξέρω. Ήµουνα έξι µήνες προφυλάκιση. Μα τ’άκουσα εκεί µέσα 
.
 είναι βέβαιο, λένε! 

2
ος

 φυλακισµένος: Και θα καλυτερέψει και το φαΐ. Αυτό που µας δίνουν τώρα µας αρρώστησε .Ο 

διαχειριστής µας ,λένε ,το κλέβει. Ήτανε βλέπεις, κοµµατάρχης τον άλλον Υπουργείου. 

1
ος

 φυλακισµένος: Ωχ, την τύχη µας την ξέρουµε! Από κακού σε χειρότερο! 

Ισοβίτης: Και πόσο θα µείνεις µαζί µας; 

Πέτρος: Άλλους έξι µήνες. Η κατηγόρια ήτανε βαριά ,µα είχα καλούς µαρτύρους. Όλο το χωριό 

µου πήρε το µέρος µα η δουλειά µου στοίχισε! 

Ισοβίτης: Παιχνίδια !! 

1
ος

 φυλακισµένος:΄Εµένα , τους µάρτυρες, που’χα πληρωµένους ,το δικαστήριο δεν τους πίστεψε. 

Κάποιος κόντεψε µάλιστα να πάει µέσα κι εκείνος! Και µε καταδίκασε είκοσι χρόνια! Μια ζωή! 

Πέτρος: Ας είµαι ευχαριστηµένος! Ως να σπαρθεί το στάρι και να ωριµάσει, θα’µαι  πάλι στο σπίτι 

µου και θα ξανάβρω τη γυναίκα µου! Και το χωριό µου θα µ΄αγαπάει ,γιατί βέβαια κλητήρας µε 

διαταγές δε θα το ξαναπατήσει …Φτηνά τη γλίτωσα! Κι όταν βγω αδέρφια, µε το καλό από τη 

φυλακή, κάθε φορά που θα σµίγω µ΄έναν από σας ,θα του κάνω το γεύµα! Και κρασί όσο θέλει! 

Ισοβίτης: Στοιχηµατίζω πως είσαι κάποιος νοικοκύρης του χωριού σου ,φρόνιµος και ήσυχος! 

Ούτε συ δε µου παίρνεις τα πρωτεία που΄χω  εδώ µέσα! Εµένα το όνοµα µου ακούγεται σε καλό 

κόσµο
. 
και δύσκολα θα λησµονηθεί! Πως σε λένε; 

Πέτρος: Πέτρο Πέππονα! 

Ισοβίτης: Κι από πού είσαι; 

«Φ Υ Λ Α Κ Η   Π Α Λ Ι» 
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Πέτρος: Από την Κορακιανά! 

2
ος

 φυλακισµένος: Μπα! Αυτό δεν είναι το χωριό του Αη Γιάννη; Κάτσε να πάω να τον φέρω! 

 (βήµατα-πόρτα) Γιάννη! Αη Γιάννη! 

3
ος

 φυλακισµένος: Αλήθεια, Αη Γιάννη, υπάρχει ελπίδα και για µας: 

Τουρκόγιαννος: …. Στον κόσµο δεν µπορεί να`ναι ευτυχισµένοι παρά ή εκείνοι που κάνουν το 

καλό, ή εκείνοι που όταν αµαρτήσουν αληθινά µετανιώνουν. Γιατί η ψυχή και του κακού ανθρώπου 

βαστάει µια θεϊκιά  αχτίδα που τηνε φωτίζει. Είναι πλάσµα Θεού ως κι αυτή. Και η θεϊκιά αχτίδα 

είναι η καλοσύνη. Κι όταν ο νους δεν εξουσιάζει την ψυχή, µάλιστα την ώρα που θα πέσει ο 

άνθρωπος στον ύπνο, τότε κυριεύει εκείνη η καλοσύνη κι η συνείδηση τον ελέγχει για την  κακία 

του. Παρόµοια θα’ ναι και η φοβερή ώρα του θανάτου, όταν για το φονιά παίρνει ο χάρος την όψη 

του σκοτωµένου. Και παρόµοια, όταν οι άνθρωποι κρύβουνε στην καρδιά κάποια λύπη βαριά και 

µεγάλη, όσο ο  νους εξουσιάζει στον ξύπνιο, µας φαίνεται αυτή η λύπη λησµονηµένη και νεκρή, µα 

τη στιγµή που µας κλείνει τα µάτια ο ύπνος ανασταίνεται µέσα µας και µας χαλάει την ανάπαψη! 

Πέτρος: Ποιος είναι αυτός που µιλάει εκεί µέσα; 

1
ος

 φυλακισµένος: Ο Αη Γιάννης ο Τουρκόγιαννος! 

Ισοβίτης: Όλα από αυτά λέει όλη µέρα ! Είναι ζουρλός για δέσιµο και τώρα δεν ξέρει κανείς γιατί 

τον αφήνουνε ως τώρα εδώ µέσα. Λέει πως δεν έκανε τίποτα. Και µας σκοτίζει όλη µέρα το κεφάλι 

όλο θεολογίες, θεολογίες! Και δωσ’του θεολογίες! ∆εν ξέρει κανείς τι είναι εδώ; Εκκλησία ή 

φυλακή;  

2
ος

 φυλακισµένος: Είναι από το χωριό σου!  

1
ος

 φυλακισµένος: Πες µας εσύ! Σκότωσε ο Τουρκόγιαννος ή όχι; 

Πέτρος: Υπάρχει στον  κόσµο και άλλη ευτυχία, κι αυτή είναι η αληθινή
.
 του ανθρώπου που 

εξουσιάζει. Εκείνος υποτάζει  την τύχη του, η θέλησή του γίνεται και νικάει όλα τα εµπόδια! Τι 

θα’µουνα εγώ, αν δεν ήµουνα τέτοιος; Το κλωτσοσκούφι της τύχης! Κι αντίς, τώρα έχω κτήµα, έχω 

γυναίκα, θα κάνω και παιδιά! Κι ο κόσµος µε µακαρίζει! Τώρα µε σέβεται κιόλας, σας το’πα! 

3
ος

 φυλακισµένος: Κ’ είσαι ευτυχισµένος; 

2
ος

 φυλακισµένος: Πες µας, σκότωσε ο Τουρκόγιαννος ή όχι; 

1
ος

 φυλακισµένος: Και θα πάρεις τα καλά σου στον άλλο κόσµο; 

Ισοβίτης: Στον άλλο κόσµο: (Περιγελώντας) 

1
ος

 φυλακισµένος:  Πες µας! 

Ισοβίτης: Έχει δίκιο ο Πέτρος, αλλά πρέπει κανείς να καταφέρνει! Εµέ η τύχη µε κυνήγησε και 

λίγο έλειψε να µου πέσει το κεφάλι ! 

2
ος

 φυλακισµένος:  Πες µας! Σκότωσε ο Τουρκόγιαννος ή όχι; Γιατί δεν µας αποκρίνεσαι; 

Πέτρος: ∆εν το ξέρω! Ήτανε πάντα εµπόδιο στο δρόµο µου, παραφύλαγε την Μαργαρίτα, τη 

γυναίκα του σκοτωµένου. Κι ήτανε πανταχού παρών
.
 κ’εγώ την αγαπούσα τη Μαργαρίτα, ήµουνα 
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παθιασµένος για τη Μαργαρίτα, κι είχε µαλλιάσει η καρδιά µου! Σήµερα είναι γυναίκα µου! Καλά 

ο άντρας της µα κι αυτός! Κι η Μαργαρίτα δεν µου ερχότανε! Κι εγώ ίδρωνα …Κι έπειτα 

σκοτώθηκε ο άντρας της. Και  πιάσανε αυτόν! Κι εγώ τον βούλιαξα!… Στο δικαστήριο κόντεψα να 

τον στείλω στην κρεµάλα! Μα η Μαργαρίτα λέει πως είναι αθώος και µε παίδευε να βρω τρόπο για 

να βγει από τη φυλακή!  

1
ος

 φυλακισµένος: Είναι αθώος! 

Ισοβίτης: Πάµε να του 

µιλήσεις!………….Αη Γιάννη 

Τουρκόγιαννε! Έλα δω. Ήρθε κάποιος από το 

χωριό σου! 

Τουρκογιάννος: Εσύ! Σ’άφηκε ο θεός να 

πέσεις και σ’άλλο κρίµα για να µετανιώσεις 

και να δοξαστεί τ’όνοµα Του; 

Ισοβίτης: Σκότωσε ο Τουρκόγιαννος ή όχι;  

Πέτρος: ∆εν ξέρω! 

Τουρκογιάννος: Ω, Ιούδα! Εσύ ξέρεις που 

δεν σκότωσα, καθώς είναι γραµµένο! Και µε 

κυνήγησες, εµένα έναν ορφανό άνθρωπο και 

θελήσεις να µ’ανεβασεις στην κρεµάλα! Τι 

θα σου’κανα;              Ο Πέτρος συντετριµµένος στη φυλακή αποκαλύπτει 

Ισοβίτης: Ποιος σκότωσε;     ότι αυτός σκότωσε τον Αράθυµο. 

Τουρκογιάννος: Ας το πει!…. Εγώ όχι!……… Κι η Μαργαρίτα; 

Πέτρος: Είναι γυναίκα µου! 

Τουρκογιάννος: Ω, την πήρες! Την πήρες; Πως µπόρεσες! 

Ισοβιτης:    Χα, στοιχηµατίζω, Πέτρο Πέππονα, το κεφάλι µου, που κόντεψε να πέσει, πως εσύ ο 

ίδιος σκότωσες για να πάρεις τη γυναίκα, και τον αδικόβαλες! 

Πέτρος: Ω, συµπάθησε! (στον Τουρκόγιαννο)……Εγώ σκότωσα! Τη  νύχτα
.
 στο σκοτάδι του’ χα 

στήσει καρτέρι! 

Ισοβίτης: Χα! Μεγάλος δε βαστάχτηκες ως το τέλος! 

Τουρκογιάννος: Κι η Μαργαρίτα; Και τα ορφανά; Όχι, όχι! ∆ε σκότωσε! Εγώ σας γελούσα! 

Πέτρος: Λέει ψέµατα! Εγώ σκότωσα
.
 Κι εγώ τιµωρήθηκα! Τόσον καιρό σας γελούσα! Απ’όταν 

σκότωσα ο  ίσκιος του Γιώργη δε µ’αφηκε γλυκιά στιγµή. Μου φανερώνεται και στον ύπνο και 

ζητάει δεύτερη φορά να τόνε σκοτώσω, αφού είχα πάρει τη Μαργαρίτα, και δε θέλει ακόµη να µε 

λησµονήσει! 

Τουρκογιάννος: Λέει ψέµατα! Εγώ σκότωσα και τιµωρήθηκα! 
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Πέτρος: Ω, συµπάθησε! Θα σου δώσουνε τώρα τη χάρη! 

Τουρκογιάννος: Και που να πάω; Εγώ, ένας ορφανός άνθρωπος; Η Μαργαρίτα πρέπει να µη µάθει 

και να  ζήσει ευτυχισµένη µαζί σου, και στον κόσµο δεν έχω πια τίποτα! Εδώ µέσα για µε είναι ο 

κόσµος. ∆ε τη θέλω τη χάρη! Κι εδώ θα πεθάνω, γιατί πονεµένες ψυχές ζητούν παρηγοριά στη 

µετάνοια! 

Φύλακας: Πέτρο Πέππονα! Επισκεπτήριο! Η γυναίκα σου σε ζητεί από τα σίδερα για να σε 

χαιρετίσει! 

Τουρκόγιαννος: Η Μαργαρίτα!!! 

 

                                           

 

 

 

  

 

 


