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ΠΡΑΞΙΣ Γ– ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

ΦΟΛΑΣ, ΑΡΕΤΑΣ, ΓΑΒΡΙΛΗΣ καὶ ΣΤΑΘΗΣ 

  

ΦΟΛΑΣ 

Ποιὸς εἶναι αὐτοῦ ὁποῦ κτυπᾷ; 

  

                                            ΑΡΕΤΑΣ 

                                               Πρόβαλλε, ἂ θὲ νὰ μάθῃς. 

  

ΦΟΛΑΣ 

Ἐσ’ εἶσαι, Ἀρέτα, πὲ ἴντα θές; 

  

ΑΡΕΤΑΣ 

                                                Αὐτοῦ ’ναι ἀφὲς ὁ Στάθης; 

  

ΦΟΛΑΣ 
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Ἐπᾶ ’ναι, ναίσκε! 

  

ΑΡΕΤΑΣ 

                          Μίλησε καὶ πέ του νὰ καταίβῃ, 

καὶ μὲ ἀναγάλλιασι πολλὴ σοῦ τάσσω πῶς ν’ ἀναίβῃ. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Ἴντά ’ναι ἡ ἀναγάλλιασι; γιατὶ τὴν κοπελιά μου 

150 μοῦ ἐβάτευε ἀφέντης σου τόσο καιρὸ χωστά μου; 

  

ΑΡΕΤΑΣ 

Πέρασε κάτω, ἀφέντη μου… μὰ κεῖνος δὲ σοῦ φταίγει. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Ἴντα μὲ θέλει κάτω αὐτός; ἀς πᾶ νὰ δῶ ἴντα θέλει! 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Ἀφέντη Στάθη, φίλε μου παλῃὲ καὶ ἐμπιστεμένε! 
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ΣΤΑΘΗΣ 

Μισὲρ Γαβρίλη, ἀφέντη μου γλυκιὲ καὶ ἀγαπημένε! 

155 μ’ ὅλη τὴν πίκρα, φίλε μου, κλαίγω ὀκ τὴ χαρά μου. 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Καὶ μένα ἡ γιαναγάλλιασι μ’ ἀνοίγει τὴν καρδιά μου. 

Φίλε, τὴν πίκρα ξόρισε, τὰ ἀνακατώματά σου 

τὰ στείλασι οἱ ὀρανοὶ γιὰ νά ’βγου εἰσὲ χαρά σου. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Τὰ πάθη μου δὲν ἤμαθες, μ’ ἀπῆς τὰ θὲς γροικήσει 

160 περίσσα κακορροίζικο μὲ θὲς ὀνοματίσει· 

μὰ πότες ἦρτες, καὶ ἀφορμὴ ’ς τὴν Κρήτη ποιὰ σὲ σέρνει;  

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Δὲν εἶν’ πολλὴ ὥρα ὁποῦ ’σωσα, καὶ ἡ τύχη σου μὲ φέρνει· 

τοῦτα ὁποῦ κράζεις πάθη σου καὶ βάσανα ἤμαθά τα, 

καὶ γὼ τὰ διώχνω μὲ γλυκιὰ σὰμ πεθυμᾷς μαντάτα. 

  

165 

ΣΤΑΘΗΣ 

Καὶ δὰ ποθὲς ἐγροίκησες πῶς θέλει νὰ βλοήσῃ 
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τὸ Χρύσιππο ὁ δούκας μας νὰ μὲ παρηγορήσῃ; 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Τοῦτο ὄχι, δὲν μπορεῖ! παντρειὰ σὰν ἔχει ἡ ὄρεξί σου, 

μηδὲ βολεῖ ’ς τὸ Χρύσιππο νά ’ναι κ’ εἰς τὸ παιδί σου. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

’Σ τοῦτο καλό ’ναι, φίλε μου, καὶ ὅποιος ἀλλιῶς λογιάζει, 

170 

  

  

’πειδὴ κ’ ἡ γιαρραβώνιασι μόνο ἡ πρώτη ξάζει. 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Ἀλήθεια λές, μ’ ἂν εἶχε ζήσιμο ὁ Χρυσῆς σου, 

ἤτονε τάχατες πρεπὸ νὰ πάρῃ τὸ παιδί σου; 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Τέτοιας λογῆς παράνομο ποιὸς ἠμπορεῖ ν’ ἀκούσῃ, 

δυὸ ἀδέρφια ἀνάμεσά τωνε ποτὲ νὰ παντρευτοῦσι! 

  

  ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
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175 Λοιπὸ ἂν ἦν’ μπαράνομο, δὲν πρέπει ὁ Χρύσιππός σου 

νὰ βλογηθῇ τὴ Φαῖτρά σου καὶ νὰ γενῇ γαμπρός σου. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Πέ τονε, φίλε μου, καλλιὰ προδότη μου καὶ ὀχθρό μου, 

καὶ μὴ μοῦ λὲς μὲ πίκρα μου πάλι τὸ Χρύσιππό μου! 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Δὲν εἶν’ προδότης, μηδὲ ὀχθρός, παιδί ’ναι τ’ ἀπατοῦ σου, 

180 κόκκαλο τοῦ κοκκάλου σου καὶ σάρκα τοῦ κορμνιοῦ σου· 

μηδὲ τὴ θυγατέρα σου δὲν ἔσμιξε ἀντάμη, 

μηδὲ καὶ μὲ τὸ Χρύσιππο σφάλμα ποτὲ εἶχε κάμει. 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Ὀϊμένα, ἀποὺ τὴ χαρὰ γροικῶ καὶ ἀπολιγαίνω, 

καὶ ὁ λογισμός μου ἐσάλεψε καὶ ἀποὺ τὸ νοῦ μου ἐβιαίνω. 

  

  

185 

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Πιάσ’ τονε, Ἀρέτα μου καὶ σύ, μὴμ πέσῃ ὅπως τοῦ ἐφάνη· 

θώργιε ἡ γιαγάπη ἡ πατρική ’ς τὸν ἄθρωπο ἴντα κάνει! 

μικρ’ ἤτονε ἡ λιγοθυμνιὰ καὶ ἀρχίζει καὶ περνᾷ του. 
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ΑΡΕΤΑΣ 

Γροικῶ τονε καὶ στένεται… καίγω ’ς τ’ ἀνάκαρά του. 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Ἀφέντη Στάθη!... 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

                        Φίλε μου, πολλὰ παρακαλῶ σε 

190 τέλειωσε τὴν ἀθιβολή, σωστὴ χαρὰ μοῦ δῶσε! 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

’Σ τὴν Μπουγδανιὰ ὅντας εἴμαστε καὶ ’ς τὸ κελλί, θυμήσου 

τὸ Νικηφόρο τὸν καιρὸ ὁποῦ ’χες δουλευτή σου… 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

’Σ τὸ σπίτι μου γεννήθηκε κ’ ἤτονε ἀναθροφή μου, 

καὶ τὸ παιδί μου μετ’ αὐτὸ κρουσάροι ἐπήρασί μου, 

195 καὶ ὁμάδι μᾶς ἐπήρασι, μὰ ἐμένα ἐλευθερῶσα 
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Μαλτέζικα· μ’ αὐτοὶ ποτὲ δὲν ἔμαθα ποῦ ἐδῶσα. 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

Ἕνα μπερτόνι ὥριζε ἕνας Ῥωμογενίτης 

Τοῦρκος, μὰ φίλος μου παλῃὸς κ’ ἴδιός μου συντοπίτης, 

καὶ φτάνει τσῆ Μονοβασᾶς τὴ χώρα ἕνα βράδυ, 

200 τὸ δουλευτή σου σύρνωντας καὶ τὸ παιδί σου ὁμάδι· 

τότες ’ς ἐκείνη ἤλαχα κι’ ἐγὼ τὴν ἴδια χώρα, 

καὶ μὲ τὸν Τοῦρκο ἐσμίξαμε κ’ ἐδώκαμε τὴ γνώρα· 

καὶ παίρνει με ’ς τὸ ξύλον του μιὰ ὥρα νὰ γευτοῦμε, 

καὶ ἀπῆτις ἐποφάγαμε, τὸ ξύλο πᾶ νὰ δοῦμε· 

205 καὶ κάτω καταιβαίνωντας γροικῶ μεγάλο θρῆνο, 

καὶ τ’ ὄνομά μου ἀνάκραζε λυπητερὰ εἰς ἐκεῖνο· 

καὶ πρὸς τὸ κλάϋμα ἐγύρισα μὲ λύπησι καὶ θώρου 

κ’ εἰς τοῦτο ἐκεῖ τὸ πρόσωπο θωρῶ τοῦ Νικηφόρου, 

καὶ ἐκράτειε εἰς τὰ χέργιά του κλαίγωντας τὸ παιδάκι, 

210 κ’ ἠτρέχασι τ’ ἀμμάτιά του τὸ δάκρυο ὡς ἀργυάκι. 

Ρωτῶ ποιὸ εἶναι τὸ παιδί, καὶ πῶς ἐσκλαβωθῆκα, 

κι’ ὅλα μοῦ τὰ δηγήθηκε μὲ πόνο μου καὶ πίκρα. 

Κ’ ἐγώ, σὰν εἶχα τὴ φιλιὰ τοῦ Τούρκου, ἐζήτηξά τση, 

καὶ μὲ κανίσκια ὁποῦ ’δωσα μεγάλα ἐγλύτωσά τση, 

215 καὶ ἐπῆρά τση ’ς τὴν Ζάκυθο· ἔτσι καὶ τὸ Χρυσῆ σου 

ὡσὰν παιδί μου ἀνάθρεψα γι’ ἀγάπη ἐδική σου· 

καὶ τὸ Χρυσῆ δὲν ἤθελα πολλὰ νὰ μεταλλάξω, 

γιὰ τοῦτο πάλι Χρύσιππο μοῦ φάνη νὰ τὸ κράξω. 

Καὶ τόση ἀγάπη τοῦ βαστᾷ καὶ πόθο ἡ καρδιά μου, 

220 ὁποῦ γιὰ κλερονόμο μου τὸν ἔχω ’ς τὴ φτωχιά μου, 
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καὶ γιὰ νὰ κάμῃ στόλισι μεγάλη τοῦ πραμμάτου, 

τὸν ἤστειλα τὴν ἀρετὴ νὰ μάθῃ τοῦ γραμμάτου. 

Τὸ λοιπονὶς ἡ τύχη του κ’ ἡ ἐδική σου γνώρα 

συνεπαρτὸ μ’ ἐφέρασι καὶ μένα ’ς τέτοια χώρα. 

  

  

225 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Τώρα ὅντα θέλῃ ὁ θάνατος νὰ πάρῃ τὴ ζωή μου, 

θαραπαϋμένος βρίσκομαι, πειδὴ ηὗρα τὸ παιδί μου. 

Μὰ ὁ Νικηφόρος, φίλε μου, τάχα νὰ ζῇ ὁ καϋμένος; 

  

ΓΑΒΡΙΛΗΣ 

’Σ ὀλίγο καιρὸ ἐπόθανε αὐτὸς ὁ πικραμένος! 

Ἀς πάγῃ Ἀρέτας καὶ ἀς τὸ πῇ, κ’ ἐμεῖς ’ς τοῦ δούκα οἱ δυό μας 

230 ἀς πᾶ νὰ λευτερώσωμε ζημνιὸ τὸ Χρύσιππό μας. 
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