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ΙΧΝΗ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ: 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

Maria Caracausi*

Εδώ και χρόνια ασχολούμαι με τα κατάλοιπα του Νίκου Γκάτσου, που 
το αρχείο του στεγάζεται πλέον στη βιβλιοθήκη Χότον του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ1. Παραπέμπω, λοιπόν, στις προηγούμενες μελέτες μου2 και θα 
δώσω εδώ μόνο μερικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα χαρακτηρι-
στικά στοιχεία των κειμένων του Γκάτσου που αποτελούν το αρχείο του. 
Πρώτα απ’όλα, να επισημάνω ότι τα χαρτιά του ποιητή δε βρέθηκαν τα-
κτοποιημένα με κάποια θεματική ή χρονολογική σειρά. Ο Γκάτσος δεν 
ενδιαφερόταν να δημιουργήσει κάποιο αρχείο, απλώς κρατούσε ορισμένα 
ημιτελή κείμενα μήπως τα ολοκλήρωνε κάποτε και σημείωνε κάποιες ιδέ-
ες μήπως του χρησίμευαν στο μέλλον. Ίσως συνέπεια αυτού να είναι το 
γεγονός ότι σε κανένα κείμενο δεν αναγράφεται χρονολογία ή ημερομηνία 
συγγραφής. Για κάποιο χρονικό προσδιορισμό πρέπει να βασιστεί κανείς 
όχι μόνο σε ενδοκειμενικά στοιχεία, αλλά και σε εξωκειμενικά, όπως είναι 
η ορθογραφία κάθε εποχής, η διαφοροποίηση του γραφικού χαρακτήρα, 
η αλλαγή της γραφίδας − από μολύβι σε στυλό ή και μαρκαδόρο −, οι δι-
αφορές του χαρτιού που είναι καμιά φορά ξαναχρησιμοποιημένο και μας 
επιτρέπει έτσι να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από τα χρονολογικά στοι-
χεία που υπάρχουν στην άλλη όψη. 

Τα κατάλοιπα του Γκάτσου παρουσιάζουν, όμως, μια χαρακτηριστική 
αξία, αφού αποκαλύπτουν τα θεματικά και γλωσσικά ενδιαφέροντά του και 
δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η δημιουργική του πορεία. 

* Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, Ιταλίας.
1 Houghton Library at Harvard University (https://library.harvard.edu/libraries/

houghton). Για άμεση πρόσβαση στο αρχείο (https://hollisarchives.lib.harvard.edu/
repositories/24/archival_objects/2593536). Η μετακόμιση έγινε κατόπιν συμφωνίας 
των κυριών Ρέας Λεσάζ, βιβλιοθηκονόμου του τμήματος Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, και Αγαθής Δημητρούκα, ποιήτριας, μεταφράστριας και 
πνευματικού κληρονόμου του Νίκου Γκάτσου, με σκοπό τη συντήρηση και ψηφιοποί-
ηση του αρχείου και τη διεύκολυνση της έρευνας και μελέτης του έργου του ΄Ελληνα 
ποιητή. Προσωπικά, σκοπεύω να εκδώσω σύντομα βιβλίο με θέμα τα κατάλοιπα του 
Γκάτσου. 

2 Βλ. σχετικά Caracausi 2015 και Caracausi 2012.

https://library.harvard.edu/libraries/houghton
https://library.harvard.edu/libraries/houghton
https://hollisarchives.lib.harvard.edu/repositories/24/archival_objects/2593536
https://hollisarchives.lib.harvard.edu/repositories/24/archival_objects/2593536
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Παρόλο που ο Γκάτσος ενδιαφερόταν για το θέατρο, όπως μαρτυρούν 
και οι αρκετές θεατρικές μεταφράσεις που πραγματοποίησε3, τα τεκμή-
ρια του προσωπικού του ενδιαφέροντος ως δημιουργού είναι λιγοστά, θα 
έλεγα ‘φαντασματικά’. Της προσπάθειάς του να βρει καινούριους εκφρα-
στικούς τρόπους μέσω της θεατρικής γραφής4 διαθέτουμε δύο μοναδικά 
ατελή παραδείγματα, τα οποία ανάγονται μάλλον στην ίδια εποχή. Το 
πρώτο και πιο σημαντικό είναι Η εποχή των δολοφόνων, που αποτελεί το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Το δεύτερο θεατρικό πείραμα του Γκάτσου, με τίτλο Το κάστρο της 
Κίρκης, βρέθηκε στον τρίτο υποφάκελο (Μνήμη θανάτου) του Ντοσιέ Α΄ 
του αρχείου του ποιητή. Αποτελείται από δύο πολύ μικρές αποσπασμα-
τικές παραλλαγές, ενώ η μία από αυτές μοιάζει μάλλον σαν να είναι σε 
μορφή σημειώσεων. Το πιο εκτεταμένο απόσμασμα, σχετικό με την αρχή 
της πρώτης πράξης του έργου, περιέχει μία λίστα με πέντε ονόματα − τα 
πρόσωπα του δράματος −, μία περιγραφή του σκηνικού −ένα «μεγάλο δω-
μάτιο με χοντρούς τοίχους» με καγκελωτό παράθυρο «που θυμίζει παλιό 
βενετσιάνικο φρούριο», ή μάλλον φυλακή −, και λίγες ατάκες των προ-
σώπων, τα οποία αποτελούνται από νέα παιδιά καθισμένα χάμω. Δεν είναι 
δυνατόν να καταλάβει κανείς πώς θα εκτυλισσόταν η πλοκή.

Ας πάμε λοιπόν στην Εποχή των δολοφόνων. ΄Οσον αφορά τη χρονο-
λογία της συγγραφής, ο ίδιος ο Γκάτσος αναφέρεται στο έργο αυτό σ’ένα, 
αδημοσίευτο προς το παρόν, γράμμα5 του στον Ελύτη που βρισκόταν τότε 
στο Παρίσι. Γι’αυτό, παρόλο που το γράμμα δεν έχει ημερομηνία, μπορού-
με να το χρονολογήσουμε στο φθινόπωρο του 1949:

«Τώρα γράφω τήν “ ̓Εποχή τῶν Δολοφόνων”, ἕνα έργο γιά τό θέατρο, πού ἄν 
τό τελειώσω κάποια στιγμή καί εἶναι κάπως καλό, ὅπως ἐλπίζω, θά τό παίξει 
τό “Θέατρο Τέχνης” στό τέλος τῆς φετινῆς περιόδου. Τό κακό μέ τό θέατρο, 
δηλαδή μέ τό εἶδος αὐτό τῆς τέχνης, εἶναι ὅτι γιά νά πεῖς ἕνα πράγμα πού θέ-

3 Βλ. σχετικά Caracausi 2010. 
4 Είναι σημαντικό ότι, στο πρόγραμμα της πρεμιέρας του έργου του Ιρλανδού Sean 

O’Casey, Η Ήρα και το παγόνι, ο Γκάτσος, που ήταν και ο μεταφραστής του έργου, 
εκφράζει την ανάγκη − αλλά και τη δυσκολία − να δημιουργηθεί στη θεατρική 
μετάφραση μια ελληνική γλώσσα αντίστοιχη με εκείνη του πρωτότυπου (βλ. Caracausi 
2010, σ. 443).

5 Την αλληλογραφία του Γκάτσου, προς το παρόν αδημοσίευτη, την επεξεργάζεται προς 
έκδοση η κ. Ελένα Κουτριάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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λεις, χρειάζεται, γιά λόγους τεχνικῆς, νά πεῖς καί ἄλλα δέκα ἤ ἑκατό πού δέν 
τά θέλεις. Μπορεῖ καί στήν ποίηση νά συμβαίνει αὐτό, ἀλλά σέ πολύ μικρό-
τερο βαθμό [...]» 

Επρόκειτο για μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, που υπέφερε ακόμα 
τα γνωστά δεινά του εμφυλίου. Το βαρύ κλίμα των χρόνων εκείνων αντι-
κατοπτρίζεται σαφώς σ’αυτό το έργο του Γκάτσου, που το χαρακτηρίζει 
η έντονη παρουσία του θανάτου, της βίας, της εκδίκησης, όπως και του 
πένθους για τους σκοτωμένους. Εκτός από τον οδυνηρό αντίκτυπο της επι-
καιρότητας, μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλα μοτίβα, όπως το ερωτικό 
στοιχείο και την αναφορά στο γνήσιο κλίμα του νεοελληνικού μοιρολο-
γιού, το οποίο εκφράζεται στα τραγούδια των γυναικών. Πρόκειται για 
ένα ποίημα στη μετρική του μανιάτικου μοιρολογιού6, με περισσότερες 
στροφές από το τραγούδι που κατόπιν, το 1961, θα γινόταν γνωστό με τον 
τίτλο Σε πότισα ροδόσταμο σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη7. 

Ο τίτλος του δράματος, Η εποχή των δολοφόνων, παραπέμπει στον στί-
χο «Voici le temps des Assassins»8 του Αρθούρου Ρεμπώ, Γάλλου ‘κατα-
ραμένου ποιητή’, τον οποίο ο Γκάτσος αγαπούσε ιδιαίτερα9 και, πιθανόν 
από προσωπικό ενδιαφέρον, μετέφραζε κάποια ποιήματα από την Εποχή 
στην κόλαση10. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι η γαλλική λέξη ‘temps’ μετα-

6 Αυτό το θέμα απαντά και στο ανολοκλήρωτο ποίημα του Γκάτσου “Μανιάτικος 
εσπερινός”. Βλ. Γκάτσος 2018, σσ. 685-688.

7 Βλ. Γκάτσος 2018, σσ. 27, 691.
8 Στο ποίημα Matinée d’ivresse (Illuminations): βλ. Rimbaud 2013. Ο Γκάτσος αναφέρει 

τον Ρεμπώ και αυτό το ποίημά του σε άλλο γράμμα στον Ελύτη του πρηγούμενου έτους 
(5 Σεπτεμβρίου 1948): «Σκεφτόμουν πώς ἡ ποίηση τοῦ καιροῦ μας πρέπει περισσότερο 
ἀπό κάθε ἄλλη φορά νά εἶναι διδακτική μέ τήν ἔννοια πού θεωρῶ διδακτικό τόν Αἰσχύλο 
ἤ τόν Πίνδαρο. Βρίσκω πώς κουράστηκε ἀρκετά ἀπό τήν “’Εποχή των Δολοφόνων” 
πού ζητοῦσε ἄλλοτε ὁ Ρεμπώ ἤ ἀπό τούς “Δαιμονισμένους” τοῦ Ντοστογιέβκι, πού 
στόν καιρό μας τούς εἴδαμε καί τούς γνωρίσαμε τόσο καλά, ὥστε σήμερα τό μόνο πού 
ἔχουμε σάν ποιητές νά κάνουμε εἶναι νά κρίνουμε καί νά δικαιώσουμε, καταδικάζοντας 
ἤ συγχωρώντας. Γι’αὐτό ἡ ἀποστολή μας εἶναι μεγάλη καί δέν ξέρω ἄν θά μπορέσουμε 
νά τήν πραγματοποιήσουμε χωρίς νά λογαριάσω τίς δυσκολίες τεχνικῆς καί δυσκολίες 
ὕφους πού ἡ σημερινή Ἑλληνική γλώσσα τίς κάνει μεγαλύτερες».

9 Ο Γκάτσος άρχισε να ενδιαφέρεται για τον Ρεμπώ ήδη από το 1947, όταν σ’ ένα άρθρο 
του («Αγγλοελληνική Επιθεώρηση», III, 2, σ. 59) τον χαρακτήρισε ως «έναν έφηβο που 
μια πρώιμη και πικρή εμπειρία ζωής είχε προικίσει τη γλώσσα του με σπάνια δύναμη 
έκφρασης». Πιθανόν την ίδια περίπου εποχή γεννήθηκε μέσα του η ιδέα να γράψει την 
Εποχή των δολοφόνων.

10 Είναι πολύ πιθανόν όλα αυτά να έγιναν στα ίδια χρόνια, όταν ο Γκάτσος συνεργαζόταν 
με την “Αγγλοελληνική Επιθεώρηση”. Βλ. σχετικά Caracausi 2011, σσ. 763-765.
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φράζεται εδώ όχι με την αντίστοιχη λέξη ‘καιρός’, αλλά με το συνώνυμο 
‘εποχή’, και αυτή η επιλογή παραπέμπει −λίγο πολύ συνειδητά εκ μέρους 
του Έλληνα ποιητή− στον τίτλο της συλλογής του Ρεμπώ.

Το έργο, το οποίο δείχνει να είναι πολυπρόσωπο, εκτυλίσσεται μάλλον 
σε μανιάτικο τοπίο. Ο έρωτας κι ο θάνατος, παντοτινοί συντρόφοι, όπως λέει 
ο ποιητής, χαρακτηρίζουν με την παρουσία τους όλο το κλίμα, όπως συμβαί-
νει σε όλο το έμμετρο έργο του Γκάτσου, είτε ποιημάτων είτε τραγουδιών.

Στο αρχείο βρέθηκαν δύο ατελή επεισόδια του έργου· δεν αποκλείεται 
όμως ο ποιητής να είχε γράψει και άλλα που να τα κατέστρεψε, ή απλώς 
να χάθηκαν με τον καιρό.

Αρκετά ολοκληρωμένο είναι το πρώτο επεισόδιο −δημοσιεύεται παρα-
κάτω−, το οποίο αποτελείται από δώδεκα καθαρογραμμένες και αριθμη-
μένες σελίδες. 

Από το δεύτερο επεισόδιο, αντίθετα, σώζονται μόνο λίγες σελίδες σε 
μορφή πρόχειρων αποσπασμάτων, που παρουσιάζουν κενά, διορθώσεις 
και μουντζούρες. Η κατάστασή του, με τις ως επί το πλείστον ασαφείς 
διορθώσεις πάνω από τις γραμμές του κειμένου, μ’εμποδίζει να το δημο-
σιεύσω εδώ.

Το πρώτο επεισόδιο ξεκινά σ’ένα χωριό, με την κηδεία δύο νέων αδελ-
φών, του Πανουργιά και του Πέτρακα, οι οποίοι σκοτώθηκαν υπό μυστηρι-
ώδεις συνθήκες μια μέρα που πήγαιναν για κυνήγι. Με αφορμή την κηδεία, 
οι γείτονες, που μαζεύονται στο σπίτι όπου οι δύο νέοι ζούσαν με την αδελ-
φή τους, τη Μηλιά, θυμούνται άλλες οδυνηρές δολοφονίες που έγιναν στο 
παρελθόν χωρίς να βρεθούν οι ένοχοι. Εκφράζουν επίσης τις υποψίες τους 
για τον πιθανό δολοφόνο, ένα νεαρό που ονομάζεται Σπήλιος – θα εμφανι-
στεί στο δεύτερο αποσπασματικό επεισόδιο –, ο οποίος μένει σε άλλο χωριό. 
Οι χωριανοί μιλούν με απλή, συγκινημένη − κι ωστόσο συγκρατημένη – 
γλώσσα, για τα μεγάλα θέματα της ζωής και του θανάτου. Προσπαθούν συ-
ζητώντας μεταξύ τους να βρουν μια εξήγηση, ένα πιθανό νόημα στην έχθρα 
που ξέσπασε ξαφνικά και προκάλεσε τις δολοφονίες, αλλά δεν καταλήγουν 
σε καμιά λύση. Το κακό παραμένει ανεξήγητο − και αναπόφευκτο μαζί.

Το δεύτερο επεισόδιο που συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο αποτελείται 
από τρεις αποσπασματικές παραλλαγές των επτά, τεσσάρων και οκτώ σε-
λίδων αντίστοιχα. Και οι τρεις παρουσιάζουν μουτζούρες και διορθώσεις, 
οπότε είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε την πράξη. Προκύπτει πάντως 
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από τα λιγοστά αποσπάσματα, ότι και αυτό το επεισόδιο −όπως το προηγού-
μενο− έχει έντονο δραματικό χαρακτήρα. Βασίζεται σε διάφορες συναντή-
σεις και συζητήσεις που γίνονται στο άλλο χωριό, στο σπίτι του Σπήλιου, 
τον οποίο οι περισσότεροι τον υποψιάζονται ως δολοφόνο, συναντήσεις και 
συζητήσεις μεταξύ του ίδιου, της μάνας του και της πρώην αρραβωνιαστι-
κιάς του, της νεαρής Κανέλας. Τα λόγια τους είναι δραματικά φορτισμένα. 
Ιδού ένα παράδειγμα από το εκτενέστερο απόσπασμα:

ΜΑΝΑ 
Ποιός σκότωσε τόν Πανουργιά καί τόν Πέτρακα; (Μικρή σιωπή).

ΣΠΗΛΙΟΣ 
Δέν ξέρω.

ΜΑΝΑ 
 ̓Εσύ δέν τὄκανες – τό ξέρω καλά. Μά εἶσαι σίγουρος γιά τούς δικούς σου;

ΣΠΗΛΙΟΣ (ἀγριεμένος)
Δέν ξέρω, σοῦ εἴπα! Τράβα στή δουλειά σου, καί μή ρωτᾶς.
[...]

ΜΑΝΑ
Σπήλιο, πρίν ἀπό ἕνα χρόνο δέν εἴσουν ἔτσι; ̓Από τότε πού μπῆκε ἀνάμεσά 
σας ὁ δαίμονας ἀλλάξατε ὅλοι σας. Τά μάτια σου ἔχουν πάρει τό χρῶμα τῆς 
καταχνιᾶς. Πέρσι πού εἴσουν ἀρραβωνιασμένος μέ τήν Κανέλα, πήγαινες 
κάθε μέρα στήν Πάνω-Παναγιά καβάλα στ᾿ἄλογο καί χαίρονταν οἱ κάμποι κι 
οἱ πλαγιές νά σέ βλέπουν. Τώρα καί σύ καί τ᾿ἄλλα παλληκάρια11 τοῦ χωριοῦ 
ζῆτε μονάχα τή νύχτα, καί τήν ἡμέρα τά πρόσωπά σας εἶναι χαλκοπράσινα σά 
νά ντρέπεται νά τά ἰδεῖ ὁ ἥλιος....

ΣΠΗΛΙΟΣ 
Πάψε.

ΜΑΝΑ 
Κι ἐγώ εἶμαι μεγαλύτερη – εἶμαι γριά. Καί τόν καιρό πού σέ γέννησα εἴμου-
να μεγαλύτερη ἀπό ὅσο εἶσαι ἐσύ τώρα. Μά τήν αὐγή πού ξημέρωνε ὁ Θεός, 
ἔβλεπα τόν ἥλιο καί τραγουδοῦσα, ἔβλεπα τ᾿ἄστρα νά σβύνουν στόν οὐρανό σά 
φλογισμένο ἀσήμι πού σβύνει στή θάλασσα (στά ποτάμια) κι ἔλεγα δοξασμένο 

11 Mόνο σ’αυτήν την περίπτωση και σε άλλη μια (πρώτο επεισόδιο, όταν λέει η Μηλιά 
«Μήν κλαῖτε, γυναίκες! Καλλίτερα πού πεθάνανε σάν ἀληθινά παλληκάρια») ο 
Γκάτσος γράφει τη λέξη με δύο ‘λ’.
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τ᾿ὄνομά του, ἄς περάσει και τούτη ἡ μέρα χαρούμενη, κι ἔχει ὁ Θεός για τήν 
ἄλλη. 
ΣΠΗΛΙΟΣ 
Ἄς τό Θεό κεῖ πού βρίσκεται! 
[...]
Τίποτα άλλο δε μας δόθηκε να μάθουμε για αυτό το έργο. Δεν ξέρουμε 

για ποιο λόγο το δράμα παρέμεινε ατελές, μπορούμε μόνο να εκφράσουμε 
εικασίες. 

Ίσως ο Γκάτσος το διέκοψε επειδή του φάνηκε να είναι πάρα πολύ 
κοντά, γλωσσικά και δραματουργικά, στο θέατρο του García Lorca – του 
οποίου είχε μεταφράσει στα Έλληνικά, ήδη από το 1943, το έργο Bodas 
de sangre, που εκδόθηκε το 1945 με τον τίτλο “Ο ματωμένος γάμος”12. 
Υπάρχουν βέβαια μερικές εύκολα αντιληπτές αναλογίες μεταξύ των δύο 
δραμάτων. Πρώτα απ’όλα η αντιπαράθεση των δύο ομάδων, το θέμα της 
βεντέτας, το ερωτικό στοιχείο που – με τις συνέπειες της ζήλιας και της 
εκδίκησης – μπορεί να έχει γίνει αρχή της έχθρας μεταξύ των δυο χωριών· 
υπάρχουν επίσης μερικές ποιητικές εικόνες και φράσεις που θυμίζουν τους 
στίχους του Λόρκα. Η συναίσθηση ότι η ανθρώπινη μοίρα επηρεάζεται βα-
ριά από σκοτεινές δυνάμεις – δυνάμεις που υπάρχουν μεν στην ψυχή των 
ανθρώπων, αλλά και στην εξωτερική πραγματικότητα, και συχνά οδηγούν 
στην καταστροφή – είναι, επίσης, ένα θέμα κοινό στούς δύο ποιητές13. 

Μήπως απλώς ναυάγησε το σχέδιο της συνεργασίας του Γκάτσου με το 
“Θέατρο Τέχνης” και σιγά σιγά ο ποιητής έχασε το ενδιαφέρον του για τη 
θεατρική συγγραφή για να περάσει σε άλλο είδος; Όπως μου είπε σε προ-
φορική μας επικοινωνία η Αγαθή Δημητρούκα, ο ποιητής έλεγε ότι εγκατέ-
λειψε το σχέδιό του μόλις κυκλοφόρησε μια γαλλική ταινία αντλώντας τον 
τίτλο14 της από τον ίδιο στίχο του Ρεμπώ. Αν αυτό συνέβη, τότε αφορμή 

12 Βλ. Γκάτσος 2000, σσ. 15-110. Ο τόμος αυτός, που περιέχει τις μεταφράσεις του 
Έλληνα ποιητή από θεατρικά έργα και ποιήματα του Ισπανού, αποτελεί επανέκδοση 
του προηγούμενου (Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Θέατρο και ποίηση, Ίκαρος, Αθήνα 
1990). Στον πρόλογό του (Η πηγή των δακρύων, σσ. 9-14), ο Γκάτσος παρουσιάζει το 
έργο του Λόρκα στο ελληνικό κοινό. 

13 Ο Γκάτσος αγαπούσε ιδιαίτερα τον Λόρκα, που τον θεωρούσε ‘αδερφό στην τέχνη’ 
και ακριβώς γι’αυτόν τον λόγο είχε αρχίσει να μαθαίνει τα Ισπανικά όταν ήταν ακόμη 
φοιτητής. Βλ. σχετικά Maria Caracausi 2007, σσ. 91-93..

14 Η εν λόγω ταινία είναι η Voici le temps des assassins του Γάλλου Julien Duvivier (1956): 
ένα φιλμ νουάρ που δεν έχει να κάνει με τον Ρεμπώ (βλ. λ. στον τόμο: Il Mereghetti 
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για το έργο μάλλον θα ήταν ο συγκεκριμένος στίχος ως τίτλος.

Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι, όμως, ανερπακείς για να καταλήξουμε σε 
πιθανά συμπεράσματα και δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ την πραγματική 
αλήθεια. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στερηθήκαμε δυστυχώς ένα έργο, που 
θα συμπλήρωνε πιθανότατα με περαιτέρω στοιχεία τη γενική εικόνα του 
ποιητή, εκείνου του βλοσυρού τύπου που τόνε λέγαν Γκάτσο15.
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Ακολουθεί η μεταγραφή του πρώτου επεισοδίου, που δημοσιεύω εδώ 
με την άδεια της κληρονόμου του Γκάτσου, κας Αγαθής Δημητρούκα, την 
οποία και ευχαριστώ θερμά για την προθυμία της και προπαντός για τη 
φιλία της. Έχω κρατήσει την ορθογραφία του χειρογράφου του Γκάτσου, 
αλλά, για οικονομία χώρου, ακολουθώ σε γενικές γραμμές το στήσιμο της 
προαναφερθείσας έκδοσης (βλ. σημ. 12).

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τό σπίτι τῆς Μηλιᾶς. Μεγάλη ἀνοιχτόχρωμη κάμαρη χωριάτικου σπι-

τιοῦ, μ᾿ ἕνα μακρόστενο τραπέζι στή μέση, ἕναν ξύλινο καναπέ σέ μιάν 
ἄκρη, καί μερικά σκαμνιά σκορπισμένα ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ψηλά στόν τοῖχο 
κρέμονται δυό μαραμένα ρόδια πλάϊ σ᾿ἕνα γυμνό ἀσημοκαπνισμένο μα-
χαίρι. Ἀπό τήν ὀρθάνοιχτη πόρτα καί τό παράθυρο τοῦ βάθους φαίνεται 
ὁ οὐρανός μιᾶς ζεστῆς καλοκαιρινῆς ἡμέρας τήν ὥρα πού ὁ ἥλιος γέρνει 
στή δύση του. Μέ τό ἄνοιγμα τῆς αὐλαίας ἀρχίζει τό ἀργό καί μονότονο 
χτύπημα μιᾶς μακρινῆς καμπάνας σέ ἦχο πένθιμο. Τό Κοριτσάκι, ἀκίνητο, 
στέκεται στό παράθυρο κυττάζοντας πρός τά ἔξω.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (μπαίνει ἀπό ἀριστερά φέρνοντας ἕνα δίσκο μέ πήλινα 
χρωματιστά ποτήρια)

Ἔλα νά μέ βοηθήσεις καί σύ, πού μαρμάρωσες! (Τό Κοριτσάκι, ἀμίλη-
το, πηγαίνει κοντά της. ̔Η Γειτόνισα ἀρχίζει νά τοποθετεῖ τά ποτήρια στό 
τραπέζι). Ἄκουσες τ᾿εἶπε ἡ Μηλιά; Θέλει τό σπίτι χαρούμενο σά νἄτανε 
τ᾿ἀδέρφια της νἀρθοῦν ἀπ᾿τό κυνήγι. Ἀλλά τ᾿ἀδέρφια της τώρα, σάν τό 
δικό μου τό γιό, ἁρματωθῆκαν τά βουνά καί κυνηγᾶν τό Χάρο. Τράβα νά 
φέρεις τό κρασί!
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(Τό Κοριτσάκι, ἀμίλητο, φεύγει ἀριστερά καί σέ λίγο ἐπιστρέφει μέ μιά 
πήλινη κανάτα γεμάτη κρασί πού τήν ἀφήνει προσεχτικά πάνω στό τραπέ-
ζι. Στό μεταξύ, ἡ Γειτόνισα ἔχει πάει στό κατώφλι τῆς πόρτας καί κυττάζει 
μακριά βάζοντας τό χέρι στά μάτια της σάν γιά νά διακρίνει καλλίτερα. ̔Η 
καμπάνα ἐξακολουθεῖ τό ἀργό καί μονότονο χτύπημά της).

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (ἐπιστρέφοντας) 
Ἦρθαν ἀπ᾿ὅλα τά χωριά μέ στολισμένα τ᾿ἄλογα σά νἄρθαν σέ πανη-

γύρι. (Ἀναστενάζει). Ἄχ, κόσμε, κόσμε! (Ἀρχίζει νά ρίχνει κρασί στά πο-
τήρια).

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 
Τούς ἀγαπάγανε, μάνα!
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Καί ποιός δέν τούς ἀγάπαγε; ̓Εγώ δέν τούς ἀνάστησα μέ τά χέρια μου 

ἅμα πέθανε ἡ μάνα τους; Δέν τούς μεγάλωσα μές στό σπίτι μου σάν παιδιά 
μου; Καί ποιός δέν τόν ἀγάπαγε τό δικό μου τό γιό; (Μικρή σιωπή. ̔Ο νοῦς 
της εἶναι ἀλλοῦ). Εἶχα τοιμάσει τήν καλλίτερη φορεσιά, γιατί ξημέρωνε 
γιορτή κι ἤθελα νἄν᾿ὁ πρῶτος στήν ἐκκλησιά καί στό χορό. Ὅμως δέν 
γύρισε ποτές, κι ἡ φορεσιά του μαράθηκε μές στό βασιλικό καί τό δεντρο-
λίβανο. (Σκουπίζει ἕνα δάκρι).

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ 
Μήν κλαῖς, μάνα!
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (σχεδόν μονολογεῖ) 
Γιατί νά κλάψω τώρα πιά; Δέν ἔχω κανένα παράπονο. Οἱ φονιάδες πλη-

ρώσανε μέ τό αἷμα τους τό αἷμα τοῦ δικοῦ μου παιδιοῦ. Καί τῆς Μηλιᾶς 
τ᾿ἀδέρφια πού πᾶνε σήμερα νά τούς βροῦν δέ θά τόν κλείσουν τό δρόμο. 
Θά πᾶνε κι ἄλλοι, κι ἄλλοι, ὥσπου νά σβύσει ὁ Χάρος τή δίψα του. Φέρε 
καί τ᾿ἄλλο τό κρασί.

(Τό Κοριτσάκι φεύγει ἀριστερά κι ἀμέσως ἐπιστρέφει μέ μιά ἄλλη 
πήλινη κανάτα γεμάτη κρασί πού τήν ἀφίνει πάλι προσεχτικά στό τραπέζι. 
̔Η Γειτόνισα ἀρχίζει νά ρίχνει τό καινούργιο κρασί στά ποτήρια. Μικρή 
σιωπή. Στήν πόρτα φαίνεται ἕνα Παιδί, κρατώντας μιάν ἀγκαλιά κόκκινα 
τριαντάφυλλα. Στέκεται στό κατώφλι διστακτικό καί ἀμίλητο).

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (τό βλέπει) 
Τί τά ξανάφερες ἐδῶ; Δέ σοὖπα νά τά ρίξεις στό μνῆμα τους;
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ΠΑΙΔΙ (φοβισμένα καί γρήγορα) 
Στεκόμουνα στήν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς, κι ἐκεῖ μέ εἶδε ἡ Μηλιά: “Πάρ-

τα ἀπό δῶ γρήγορα”, μοῦ εἶπε. “Τράβα νά στολίσεις τό σπίτι, νἀρθοῦμε 
καί μεῖς νά γιορτάσουμε”.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Φέρτα δῶ. Τήν παραλόγιασ᾿ὁ πόνος καί δέν ξέρει τί λέει. (Παίρνει ἀπό 

τό Παιδί τά τριαντάφυλλα καί φεύγει ἀριστερά).
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (σέ λίγο) 
Θά ξαναπᾶς στήν ἐκκλησιά;
ΠΑΙΔΙ
Ὥσπου νά πάω θἄρθουνε.
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (σέ λίγο) 
Εἴτανε κόσμος;
ΠΑΙΔΙ
Οὔ! Σά μελίσσι!
(Ἡ Γειτόνισα ἐπιστρέφει κρατώντας ἕναν δίσκο μέ γλυκά τῆς λύπης κι 

ἀρχίζει πάλι νά ταχτοποιεῖ τό τραπέζι).
ΠΑΙΔΙ (σέ λίγο) 
Θειά!
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ 
Τί θέλεις;
ΠΑΙΔΙ (σέ λίγο) 
 ̔Η Κανέλα... (σταματᾶ).
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (νευρική) 
Τί ἔκανε ἡ Κανέλα;
ΠΑΙΔΙ (μέ ἀμηχανία) 
Ἔκλαιγε.
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Σέ γάμο εἴτανε νά μήν κλάψει;
ΠΑΙΔΙ (φοβισμένα)
Ὁ Σπήλιος λένε τούς σκότωσε.
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Πάψε! Ξέρεις δέν ξέρεις ἀνακατώνεσαι. (Τοῦ δίνει ἕνα γλυκό) . Νά! 

Τράβα στή μάνα σου τώρα. 
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(Τό Παιδί φεύγει. ̔Η Γειτόνισα προχωρεῖ ὥς τήν πόρτα, κυττάζει ἔξω, 
καί ἐπιστρέφει. Τό Κοριτσάκι πηγαίνει πάλι στό παράθυρο. ̔Η καμπάνα 
ἐξακολουθεῖ τό ἀργό καί μονότονο χτύπημά της).

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (ἀνάμεσα στά δόντια της, καθώς τακτοποιεῖ τό τραπέζι) 
Ἔννοια σου, καί κανείς δέ θά σέ γλυτώσει! Σκοτώσατε τούς λεβέντες 

μας, μά θά γεννήσουμε κι ἄλλους. Κι ἅμα πεθάνουμε μεῖς, θά μείνουν τά 
κορίτσια μας νά τούς γεννήσουν ἐκεῖνα. Καί δέ θ᾿ἀφίσουν τή φύτρα σας νά 
ριζώσει στή γῆ! (Φεύγει ἀριστερά).

(Τό φῶς ἀρχίζει νά χαμηλώνει στή σκηνή. Στήν πόρτα φαίνεται μιά 
Γριά, κυρτωμένη ἀπό τά χρόνια, μ᾿ἕνα ψηλό ροζιάρικο ραβδί στό χέρι. 
Στέκεται μιά στιγμή στό κατώφλι, ἀμίλητη, κι ἔπειτα προχωρεῖ ἀργά καί 
κάθεται σ᾿ἕνα σκαμνί, πρῶτο πλάνο ἀριστερά. Τό Κοριτσάκι μένει ἀκίνητο 
στό παράθυρο, κυττάζοντας πρός τά ἔξω).

ΓΡΙΑ (μέ φωνή ἀδύνατη κι ἄχρωμη, σέ τόνο μοιρολογιοῦ) –
Εἴτανε δάφνη καί μυρτιά
στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας τους.
Μά ἡ πόρτα τοῦ Παράδεισου
δέν εἶχε ἀκόμα κλείσει.
Κι ἦρθ᾿ὁ ἀφέντης ὁ Χριστός
μέ τούς πικρούς ἀγγέλους του
κοντά του νά τούς πάρει.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (μπαίνει πρίν ἀκόμη τελειώσει ἡ Γριά, κρατώντας ἕναν 
ἄλλο δίσκο στά χέρια)

Πάψε, γριά! Ἄν τούς ἀγάπαγε ὁ Χριστός, δέ θ᾿ἄφινε τά νιάτα τους νά 
τά φάει τό χῶμα!

ΓΡΙΑ
Μή βλαστημᾶς, κόρη μου.
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ 
Μή βλαστημάω, μή βλαστημάω! Εὔκολο εἶναι νά τό λές! Γιατί ᾿σαι 

γριά, καί τά παιδιά σου τ᾿ ἀνάστησες ὅπως ἤθελες. Δέ σοῦ τά πῆραν ἀπό τά 
χέρια σου χωρίς νά τό καταλάβεις!

ΓΡΙΑ
Σά νά μήν ξέρεις τόν πόνο μου!
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ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Ναί, μά γιά ρώτα καί μένα! Τούς εἶδες ἄντρες, τούς χάρηκες, τούς εἶχες 

βιός μές στό σπίτι σου. Κι ἅμα πεθάναν, τούς ἔκλαψες σάν ἀνθρώπους. 
Ὄχι σάν ψόφια σκυλιά πεταμένα στούς φράχτες! (Τακτοποιεῖ τό τραπέζι).

ΓΡΙΑ (σχεδόν μονολογεῖ) 
Τά χρόνια γίνονται νερό. Μόνο ἡ καρδιά μας μένει, κι εἶν᾿ἕνα μαῦρο 

σύνεφο πού μᾶς θολώνει τά μάτια. Μά ὁ Χριστός ἦρθε στή γῆ νά παρη-
γορήσει τόν κόσμο.

(Ἡ Γειτόνισα παίρνει τίς δυό ἄδειες κανάτες καί φεύγει ἀριστερά. Μι-
κρή σιωπή).

ΓΡΙΑ (μέ σκυμένο κεφάλι, στόν ἴδιο τόνο μοιρολογιοῦ)

Πάρε καρφί ἀπ᾿τήν πόρτα σου,
χορτάρι ἀπ᾿τήν αὐλή σου,
κι ἔβγα ψηλά στό δίστρατο
μή σέ προφτάσει ὁ Χάρος,
νά χαιρετήσεις τά βουνά 
σάν παγωμένο σύνεφο
σά λαβωμένο ἀγρίμι.

(Πρίν ἀκόμη τελειώσει ἡ Γριά, ξαναμπαίνει ἡ Γειτόνισα κρατώντας ἕναν 
ἄλλο δίσκο πού τόν ἀφίνει πάνω στό τραπέζι. Ξαφνικά, τό ἀργό και μονότο-
νο χτύπημα τῆς καμπάνας σταματᾶ ἀπότομα. Ἡ Γειτόνισα καί ἡ Γριά, σά 
νά ἠλεκτρίστηκαν, μένουν ἀκίνητες σέ στάση ἀναμονῆς. Μικρή σιωπή. Ἡ 
καμπάνα χτυπᾶ γιά λίγο μέ γρήγορο ρυθμό, κι ὕστερα παύει ὁριστικά).

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ (γυρίζει πρός τά μέσα, μέ κάποια ἔκσταση) 
Τώρα τούς ρίχνουν τά χώματα!
ΓΡΙΑ (μισοσηκώνεται στό σκαμνί της μέ δυσκολία καί κάνει τό σταυρό 

της) 
Χριστέ μας, γιέ μας κι ἀφέντη μας! Ἐσύ πού τούς ἀγάπησες, πάρτους 

κοντά σου στόν οὐρανό! (Κάθεται. Τό Κοριτσάκι κάνει μιά φορά τό σταυρό 
του).

(Ἡ Γειτόνισα παίρνει ἕνα ποτήρι κρασί στό χέρι καί τό ὑψώνει σά νά 
χαιρετᾶ, μέ τό πρόσωπο στραμένο πρός τό κοινό. Καί οἱ τρεῖς γυναίκες 
βρίσκονται νοερά στόν τόπο τῆς ταφῆς).
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ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (μέ φωνή ἐπίσημη, ἀλλά ἥρεμη καί ἁπλῆ, καί μέ συγκίνη-
ση πού ὅλο καί μεγαλώνει) 

Νά πᾶτε στό καλό, παληκάρια μου! Κι ἄν ἀνταμῶστε τό γιό μου στό 
μαῦρο κάμπο τῆς λησμονιᾶς − πέστε του πώς ἡ μάνα του τοῦ στέλνει χαι-
ρετίσματα ἀπ᾿τόν ἀπάνου κόσμο. (Ἡ συγκίνηση τήν πνίγει. ̔Αφίνει ἀργά τό 
ποτήρι στό τραπέζι). Κι ἄν τόν πικράνει ἡ ξενιτιά, νά μοῦ τό παραγγείλει, 
− νά μαρμαρώσω τίς αὐλές, νά τίς ἀσημοστρώσω, καί νἄβγω νά τόν καρ-
τερῶ στῆς χαραυγῆς τήν πόρτα, μ᾿ἀνθόνερο τοῦ αὐγερινοῦ, μέλι, κρασί, 
καί γάλα, μ᾿ἕνα κλωνάρι ἀμάραντο μήν τόν μαράνει ἡ πλάκα! 

(Φεύγει ἀριστερά. Τό Κοριτσάκι πηγαίνει στό κατώφλι τῆς πόρτας καί 
κυττάζει ἔξω. Τό φῶς χαμηλώνει περισσότερο στή σκηνή. Μεγάλη σιωπή).

ΓΡΙΑ (πολύ ἀργά, καί μέ φωνή τραγική, σέ τόνο μοιρολογιοῦ) − 

Μά ἡ πόρτα τοῦ Παράδεισου 
δέν εἶχε ἀκόμα κλείσει.
Κι ἦρθ᾿ὁ ἀφέντης ὁ Χριστός
μέ τούς πικρούς ἀγγέλους του
κοντά του νά τούς πάρει.

 (Κάνει μιά φορά τό σταυρό της. Ἀπέξω ἀκούγονται ἀκαθόριστες ὁμι-
λίες ἀνθρώπων πού ἔρχονται. Φαίνεται στήν πόρτα ἕνας Γέρος, καί πίσω 
του δυό Παληκάρια).

ΓΕΡΟΣ (πρίν προχωρήσει μέσα) 
Ποῦ ταξιδεύεις, Πέτρακα; Τί πῆρες καί τόν Πανουργιά χωρίς νά μᾶς 

ρωτήσεις; Δέ μᾶς σκεφτήκατε καί μᾶς πού μένουμ᾿ἕρμοι καί μοναχοί; 
(Προχωρεῖ καί κάθεται στόν καναπέ, ἐνῶ τά Παληκάρια μένουν ὄρθια στό 
βάθος).

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (μπαίνει ἀπό ἀριστερά) 
Παρηγορήσου, γέροντα. Ἐσύ δέν ἔχασες παιδιά καί δέν ξέρεις. Τά λό-

για καί τά κλάματα δέ μποροῦν νά τούς ξαναφέρουν.
(Μπαίνει ἡ Πρώτη μαυροφορεμένη Γυναίκα, προχωρεῖ, καί στέκεται 

ὄρθια πλάϊ στή Γριά. Στό μεταξύ, ἡ Γειτόνισα δίνει στή Γριά ἕνα γλυκό κι 
ἕνα ποτήρι κρασί. ̔Η Γριά, καθώς κι ὅλοι οἱ ἄλλοι ὅταν ἔρθει ἡ σειρά τους, 
τρώει τό γλυκό καί περιμένει νά πιεῖ τό κρασί ἀργότερα − στήν κατάλληλη 
στιγμή).
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ΓΕΡΟΣ
Δέν εἴτανε δικά μου παιδιά. Μά ποιούς πρωτόβλεπα κάθ᾿αὐγή πρίν 

ἀντικρίσω τόν ἥλιο; Ποιούς εἶχα γιά παρηγοριά στά μαῦρα γεράματά μου;
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (τοῦ δίνει γλυκό και κρασί)
Ἔτσι τούς εἴχαμε καί μεῖς. Τώρα δέν ἔχουμε τίποτα.
(Μπαίνουν δυό Ἄντρες, σοβαροί καί ἀμίλητοι, καί στέκονται ὄρθιοι 

δεξιά).
ΓΕΡΟΣ (ἐνῶ ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στά δυό Παληκάρια) 
Νά μεγαλώσει ὁ Πανουργιάς, νά μεγαλώσει ὁ Πέτρακας − ἔτσι ἔλεγε ὁ 

πατέρας τους, καί πρίν νά κλείσει τά μάτια, ἔβαλ᾿ἀμπέλια καί λιόδεντρα, 
ἄνοιξε πηγάδια στόν κάμπο, κι ἔχτισε τοῦτο σπίτι νά περπατᾶν καί νά 
χαίρουνται σάν τ᾿ἀγρίμια στό λόγγο. Ποῦ εἶναι τώρα τά νιάτα τους; Ποιό 
κυπαρίσι σκοτεινό τούς νανουρίζει τόν ὕπνο;

ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (σάν ἐπίκληση)
Ἀνάθεμα στούς φονιάδες τους ἄν εὕρουν μνῆμα νά τούς δεχτεῖ καί 

χῶμα νά τούς σκεπάσει!
(Μπαίνει μιά Δεύτερη μαυροφορεμένη Γυναίκα, καί στέκεται πλάϊ 

στήν Πρώτη).
ΓΕΡΟΣ (ἐνῶ ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στήν Πρώτη Γυναίκα) 
Οὔτ᾿ἕνας χρόνος δέν ἔκλεισε ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀρχίσαν τά χωριά μας 

τόν πόλεμο − κι ἄνοιξαν οἱ καρδιές μας σάν ποτάμι. Κλαῖνε στήν Κάτω-Πα-
ναγιά, κλαῖμε καί μεῖς ἐδῶ πάνω, μαχαίρι λέν ἐκεῖνοι, φωτιά λέμε μεῖς, μά 
τούς φονιάδες κανείς δέν τούς ξέρει.

(Μπαίνουν ἕνας Ἄντρας καί μιά Γυναίκα, προχωροῦν δεξιά, και κάθο-
νται στόν καναπέ πλάϊ στόν Γέρο).

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (ἐνῶ δίνει γλυκό καί κρασί στούς δυό Ἄντρες) 
Ἐμεῖς τούς ξέρουμε, γέροντα. Κι ἔννοια σου − θἄρθ’ἡ ὥρα τους, και 

τῶν παιδιῶν μας τό αἷμα θά τό πάρουμε πίσω. ̓Αλλιῶς δέ θά χορτάσουμε 
ποτέ τό ψωμί καί τόν ὕπνο.

(Μπαίνουν δυό νέα Κορίτσια, προχωροῦν, και στέκονται ὄρθια δεξιά. 
Τό ἕνα Κορίτσι, ἡ Σμαράγδα, κλαίει μέ σιγανούς λυγμούς σ᾿ὅλη τή διάρ-
κεια τῆς σκηνῆς).
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ΓΕΡΟΣ (ἐνῶ ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στή Δεύτερη Γυναίκα) 
Τό αἷμα δέν ξεπλένει τό αἷμα. Θἀρθοῦν καλλίτεροι καιροί.
(Μπαίνει μιά Τρίτη μαυροφορεμένη Γυναίκα καί στέκεται ὄρθια πλάϊ 

στή Δεύτερη. ̔Η Γειτόνισα δίνει γλυκό και κρασί στόν Ἄντρα καί στη Γυ-
ναίκα).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ὅσο φυτρώνει χορτάρι στήν Κάτω-Παναγιά, καλλίτεροι καιροί δέ 

θἀρθοῦνε!
(Ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στά δυό Κορίτσια. ̔Η Σμαράγδα, 

ἐξακολουθώντας νά κλαίει, ἀρνεῖται, μέ κίνηση τοῦ κεφαλιοῦ, νά τό πάρει).
ΓΕΡΟΣ
Μέ τήν ἀγάπη γεννιοῦνται οἱ ἄνθρωποι καί μεγαλώνουνε μέ τόν πόνο. 

Εὐλογημένο τ᾿ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Πρέπει νά λησμονήσουμε, νά συχωρέσου-
με πρῶτοι.

ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ 
Νά συχωρέσουμε, λές; Καί τά παιδιά μας πού μένουν ἄλιωτα − θά μᾶς 

συχωρέσουν ἐκεῖνα; Γιά κύττα τή Σμαράγδα πῶς κλαίει! Ξέρεις τ᾿εἴταν ὁ 
Πέτρακας γιά τά νιάτα της; Γιά κύττα μας ὅλους ἐμᾶς. (Μπαίνουν τρία 
Κορίτσια, προχωροῦν δεξιά, και στέκονται ὄρθια πλάϊ στά δυό ἄλλα 
Κορίτσια). Τούς εἴχαμε ἀναστήσει μέ τήν ἀγάπη μας, τούς εἴχαμε ζεστάνει 
στήν αγκαλιά μας, κι ἀπ᾿τή δική τους τή ζωή περιμέναμε τή δική μας. Καί 
λές νά συχωρέσουμε; Δέ λές νά πέσει ἀστροπελέκι καλλίτερα νά τούς κα-
ταπιεῖ καί νά τούς ρημάξει; (Δίνει γλυκό καί κρασί στήν Τρίτη Γυναίκα. ̔Η 
Γριά κάνει τό σταυρό της).

ΓΕΡΟΣ
Εἴταν κακιά ἡ μοίρα σου, μά μή βαρυγκομᾶς κι ἀπελπίζεσαι. Δέν εἶσαι 

μοναχή σου στόν κόσμο.
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (ἐνῶ δίνει γλυκό καί κρασί στά τρία Κορίτσια) Εἴταν κα-

κιά ἡ μοίρα μου. Μά τή δική τους ὁρκίστηκα στό Θεό νά τήν κάμω χει-
ρότερη!

ΓΕΡΟΣ
Μή μελετᾶς τό Θεό! Σάλεψε τό μυαλό σου καί δέν ξέρεις τί κουβεντιά-

ζεις.
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(Μπαίνουν ἄλλα δυό Παληκάρια, και στέκονται ὄρθια στό βάθος).
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Ἔτσι τό λές ἐσύ. Γιατί δέν ἔχεις τίποτα νά σέ σφάζει. ̓Εμένα ὅμως μέ 

ρώτησες; Μοῦ ξεριζώσαν τήν καρδιά − πῶς θέλεις τό μυαλό μου νά μή 
σαλέψει; Πῶς νά τή σβύσω τή δίψα μου τώρα πού τά ποτάμια στερέψανε, 
καί τοῦ παιδιοῦ μου τά μάτια γίναν ἀνήμερα στοιχειά καί μοῦ τυραννᾶνε 
τόν ὕπνο;

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (ξεσπάει μέ λυγμούς) 
Γιατί σκοτώσαν τόν Πέτρακα; Δέν ἔκανε τίποτα, δέν τούς ἔκανε τίποτα. 

Δέν ἔβαψε τά χέρια του μές στό αἷμα. Τό ἤξερα, μοῦ τό εἶχε εἰπεῖ. Τί ἔκανε; 
Τί τούς ἔκανε; Γιατί σκοτώσαν τόν Πέτρακα; Γιατί, γιατί τόν σκοτώσανε; 
(Κλαίει μέ τά χέρια στό πρόσωπο).

(Τό Κοριτσάκι φεύγει ἀριστερά).
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ
Μήν κλαῖς, Σμαράγδα! Τώρα πού ἐκεῖνοι χαθήκανε, ἄλλη παρηγοριά 

δέ μᾶς μένει, παρά νά τούς κρατήσουμε ζωντανούς στήν καρδιά μας − καί 
κάθε χρόνο σά σήμερα θ᾿ ἀνάβουμε μιά μεγάλη φωτιά, νά φτάνει ὥς τόν 
οὐρανό νά μᾶς θυμοῦνται κι ἐκεῖνοι. Εἴταν καλό παληκάρι ὁ Πέτρακας. 
Μήν τόν λυπᾶσαι – ποιός ξέρει! Μπορεῖ νἀρθεῖ κάποιος καιρός, ἄν καρ-
τερεῖς καί πιστεύεις, κι ἴσως στά μάτια ἑνός παιδιοῦ νά ξαναϊδεῖς τά δικά 
του.

(Δίνει γλυκό καί κρασί στά δυό Παληκάρια).
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Δέ θά τόν ξαναϊδῶ ποτέ. Δέν πρόφτασα νά τοῦ πῶ τίποτα. Γιατί, γιατί 

τόν σκοτώσανε; (Κλαίει).
(Μπαίνουν δυό Ἄντρες, και στέκονται ὄρθιοι σέ μιάν ἄκρη).
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ὁ Σπήλιος εἶναι ὁ φονιάς.
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ἡ Κανέλα. Ἐκείνη ἄναψε τή φωτιά!
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Ἡ Κανέλα δέ φταίει.
(Ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στούς δυό νεοφερμένους Ἄντρες).
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ΓΕΡΟΣ
Σωπᾶτε. Μήν κάνετ᾿ἔτσι. Μή λέτε γιά τό Σπήλιο προτοῦ νά μάθουμε. 

Μπορεῖ νά μή φταίει ὁ Σπήλιος.
(Μπαίνουν τρεῖς Νέοι, ἀγριεμένοι καί ζωηροί, ζωσμένοι μέ μαχαίρια, 

καί στέκονται ὄρθιοι στό βάθος ἀριστερά, πλάϊ στά τέσσερα Παληκάρια).
ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ (καθώς μπαίνει) 
Πάψε, γέρο! Ξεκούτιανες καί δέν ξέρεις τί λές.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Ντροπή! Δέ μιλᾶν ἔτσι!
ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ
Δέ μιλᾶνε κι ἀλλιῶς. Ἄν φταίει ὁ Σπήλιος, τό ξέρουμε. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ
Κι ὅποιου δέν τοῦ ἀρέσει, ἄς πάει στήν Κάτω-Παναγιά νά ζήσει καλ-

λίτερα.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Τό χωριό ντύθηκε στά μαῦρα. Τούς ζωντανούς δέν τούς λογαριάζετε;
ΤΡΙΤΟΣ ΝΕΟΣ
Κι ὁ Στάϊκος εἴταν ζωντανός.
(Μπαίνουν δυό μαυροφορεμένες Γυναίκες, καί στέκονται ὄρθιες στό 

βάθος κοντά στήν πόρτα. ̔Η Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στούς τρεῖς 
Νέους).

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 
Ὁ Στάϊκος εἴταν ἕνας.
ΤΡΙΤΟΣ ΝΕΟΣ
Ἕνας − μά ὁ καλλίτερος.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Πήγατε νά βρεῖτε τήν ἄκρη, καί κάματε μανάδες νά κλάψουνε − ὅπως 

θά κλάψουνε ταχειά κι οἱ δικές σας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ
Λίγο μᾶς νοιάζει.
(Ἡ Γειτόνισα δίνει γλυκό καί κρασί στίς δυό Γυναίκες, κι ἔπειτα προ-

χωρεῖ ὥς τήν πόρτα και στέκεται κυττάζοντας πρός τά ἔξω).
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Θά τό σκεφτεῖτε, μά θἄν᾿ἀργά.
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ἡ Κανέλα! Γιά κείνη σκότωσαν τό Στάϊκο.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Νά φύγει ἀπό τό χωριό. Δέν τή θέλουμε.
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Ἡ Κανέλα δέ φταίει.
ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ 
Ὅποιος κι ἄν φταίει θά τό πληρώσει.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Κάφτε τήν Κάτω-Παναγιά!
ΓΕΡΟΣ
Συλλογιστῆτε τά νιάτα σας.
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (στήν πόρτα) 
Σωπᾶστε! Ἔρχεται ἡ Μηλιά! (ἔρχεται μέσα).
(Μικρή σιωπή. Δέν ἀκούγεται τίποτα. Ὅλοι κυττάζουν πρός τήν πόρτα. 

̓Από ἀριστερά μπαίνει τό Κοριτσάκι καί στέκεται στήν ἄκρη σά φοβισμέ-
νο. Στήν πόρτα φαίνεται ἡ Μηλιά, καί πίσω της ὁ Κυριάκος, στυγνός καί 
ἀμίλητος).

ΜΗΛΙΑ (πρίν προχωρήσει μέσα) 
Τί μέ κυττᾶτε, χωριανοί; ̔Ο Πανουργιάς κι ὁ Πέτρακας κοιμοῦνται 

τώρα στή μαῦρη γῆς, καί σέ λίγον καιρό κανείς, κανείς ἀπό μᾶς δέ θά τούς 
θυμᾶται. Πᾶνε νά βροῦν τή μάνα μου, πᾶνε νά βροῦν τόν πατέρα μου, τί 
μᾶς ἀφίσανε μικρούς και καρτεροῦν τόσα χρόνια στό περιβόλι τ᾿ οὐρανοῦ 
νά μᾶς ἀνοίξουν τήν πόρτα. (Προχωρεῖ στό κέντρο τῆς σκηνῆς καί στέκε-
ται ὄρθια πίσω ἀπό τό τραπέζι. ̔Ο Κυριάκος τήν ἀκολουθεῖ καί στέκεται 
δεξιά της, αὐστηρός καί ἀμίλητος. Οἱ γυναίκες κλαῖνε μέ ἀναφυλλητά). 
Μήν κλαῖτε, γυναίκες! Καλλίτερα πού πεθάνανε σάν ἀληθινά παλληκάρια. 
Δέ φταίξανε σέ τίποτα καί τό ξέρετε − μά εἶναι, σᾶς λέω, καλλίτερα. Ἄν 
ζούσανε λίγα χρόνια, θἄφευγε ἡ ὀμορφιά καί τά νιάτα τους κι οὔτ᾿ἕνας ἀπό 
μᾶς θά τούς ἀγαποῦσε. Τώρα θά μείνουν παντοτεινά σάν ἀνθισμένες πορ-
τοκαλιές κάτω ἀπ᾿ τήν πάχνη τῆς πούλιας. Ἔτσι γελιέται ὁ Χάρος καμιά 
φορά. Εἶπε νά πάρει τά νιάτα τους, μά πῆρε τά γερατειά τους μονάχα.
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ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ 
Σώπα, Μηλιά. Σάν εἶν᾿ἔτσι, πρέπει ν᾿ἀφίνουμε τά παιδιά μας νά τά σκο-

τώνουνε καί νά τούς εὐλογᾶμε κιόλας γι᾿αὐτό.
ΜΗΛΙΑ 
Γιά πεθαμένους μιλάω, γειτόνισα. ̓Εμεῖς εἴμαστε ζωντανοί κι ἔχουμε 

δρόμους σκοτεινούς νά διαλέξουμε.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Κι ὁ Σπήλιος εἶναι ζωντανός.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Δέν ξέρουμ᾿ἄν φταίει ὁ Σπήλιος.
ΤΡΙΤΟΣ ΝΕΟΣ
Ἐμεῖς ὅμως τό ξέρουμε.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Ναί, μά δέν εἴσαστε σίγουροι. Ἐδῶ καί τρεῖς μῆνες πού μαζευτήκαμε 

στό ρημοκκλήσι τοῦ βουνοῦ, δέν εἴπαμε νά τά ξεχάσουμε ὅλα, ν᾿ἀρχίσου-
με μιά καινούργια ζωή;

ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ
Ἔ; Καί λοιπόν;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Οἱ φίλοι τοῦ Σπήλιου εἴταν ἐκεῖ. Τό παραγγείλαμε καί τοῦ ἴδιου καί 

τὄξερε.
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Κι εἶπε πώς θά κρατοῦσε τό λόγο του, ἄν κρατούσαμε καί μεῖς τό δικό μας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ 
Ἔ; Τί; Δέν τόν κρατήσαμε;
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Τόν κρατήσαμε, ναί. Κι ὅλα φαινόντανε καλά. ̔Ο κόσμος ξεθαρεύτηκε, 

ἄρχισε νά πηγαίνει στίς δουλιές του σιγά-σιγά −
ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ 
Καί τά χαράματα σήμερα, ὁ Πανουργιάς μέ τόν Πέτρακα βγῆκαν νά 

πᾶν κυνήγι. Καί βρέθηκαν σκοτωμένοι στήν ̓Αητοράχη − τρεῖς μαχαιριές 
ὁ καθένας καί τά ντουφέκια δίπλα τους. Ποιός ἄλλος ἀπό τό Σπήλιο θά 
τὄκανε; ̓Εσύ, Κυριάκο, πού τούς βρῆκες πρῶτος κι εἴταν ἀκόμα ζεστοί, δέ 
λές πώς εἴδες τρεῖς ἀνθρώπους νά χάνονται κατά τήν Κάτω-Παναγιά;
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ἀκίνητος καί ψυχρός) 
Μπορεῖ νἄκαμα λάθος. Δέν εἶχε ἀκόμα ξημερώσει καλά.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 
Καί ποῦ τὄξερ᾿ ὁ Σπήλιος ὅτι θά πήγαιναν κυνήγι στήν ̓Αητοράχη;
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ἡ Κανέλα. Ἐκείνη τοῦ τό παράγγειλε.
ΜΗΛΙΑ (ἔντονα) 
Φίδι νά φάει τή γλῶσσα σου! ̔Η Κανέλα δέ φταίει. ̔Ο Πανουργιάς κι ὁ 

Πέτρακας εἴτανε σάν ἀδέρφια της.
(Μπαίνει μιά ἄλλη μαυροφορεμένη Γυναίκα καί στέκεται ὄρθια στό 

βάθος. ̔Η Γειτόνισα τῆς δίνει γλυκό καί κρασί).
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Τότε τί κρύβεται καί δέν ἔρχεται δῶ;
ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Ἡ Κανέλα δέ φταίει. Δέν εἴδατε πῶς ἔκλαιγε; Σάν ἀφρισμένο ποτάμι 

τρέχαν τά μάτια της.
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Καί ποιόν θαρρεῖς πώς ἔκλαιγε; Τόν Πανουργιά καί τόν Πέτρακα; Τό 

Σπήλιο της ἔκλαιγε − σοῦ τό λέω γώ. Καταλαβαίνει πώς τώρα πιά δέ γλυ-
τώνει, καί πάει νά τρελλαθεῖ ἀπό τήν τρομάρα της.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Τά ἤθελε καί τἄπαθε.
ΓΕΡΟΣ 
Μή μαλώνετε σήμερα. ̓Ακόμα δέν τούς θάψαμε − τούς ἐξεχάσαμε 

κιόλας;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (μέ φωνή ἐπιβλητική)
Ἀκοῦστε! (Ὅλοι τόν προσέχουν). Ἤρθαμε δῶ νά παρηγορήσουμε τή 

Μηλιά, γιατί ἀγαπάγαμε τ᾿ἀδέρφια της σά δικά μας ἀδέρφια. Δέν ἤρθαμε 
νά βροῦμε τό δίκιο μας. Περάσαμε μιά ἡμέρα πικρή, κι ἡ νύχτα θἄναι χει-
ρότερη. Ὅμως ὁ ἤλιος θά ξαναβγεῖ, θά ξαστερώσει τό μυαλό μας ἀπό τόν 
πόνο, καί θἄχουμ᾿ὅλο τόν καιρό νά σκεφτοῦμε καλλίτερα καί νά βροῦμε 
ποιός φταίει. Κι ἄν εἶν᾿ὁ Σπήλιος, ἤ ὅποιος ἄλλος, θά τό πληρώσει ἀκριβά 
ὅπως τοῦ ἀξίζει. Μένουμ᾿ἀκόμα πολλοί, καί ξέρουμε πῶς νά πολεμᾶμε.
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(Πρίν ἀκόμη τελειώσει ὁ Κυριάκος, μπαίνουν ἀπό τήν ἀνοιχτή πόρτα 
τρεῖς στυγνές μορφές, τρεῖς μαυροφορεμένες Μοιρολογήτρες, προχωροῦν, 
καί κάθονται σέ ἡμικύκλιο, πρῶτο πλάνο δεξιά, ἀκίνητες καί ἀνέκφρα-
στες, σά μαρμαρωμένα σύμβολα τοῦ θανάτου).

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ
Σωστά μιλάει ὁ Κυριάκος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ (παίρνει ἀπό τό τραπέζι ἕνα ποτήρι μέ κρασί) 
Ἄς πιοῦμε τώρα τοῦτο ποτήρι τό κρασί, κι ἄς ποῦμε ὅλοι πώς εἴταν τό 

αἷμα τοῦ Πανουργιά καί τοῦ Πέτρακα − ἔτσι νά μπεῖ στίς φλέβες μας, νά 
γίνει ἕνα μέ τό δικό μας, καί νά μήν τούς ξεχάσουμε ποτέ ὅσο ζοῦμε.

(Παίρνει καί ἡ Μηλιά ἕνα ποτήρι ἀπό τό τραπέζι. Σηκώνονται ὅλοι ὄρ-
θιοι, ἐκτός ἀπό τή Γριά καί τίς τρεῖς Μοιρολογήτρες. Δέν κρατοῦν ποτήρι 
τό Κοριτσάκι, ἡ Γειτόνισα, οἱ τρεῖς Μοιρολογήτρες, καί ἡ Σμαράγδα πού, 
μέ σκυφτό κεφάλι, ἐξακολουθεῖ νά σιγοκλαίει).

ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (μέ φωνή τελετουργική)
Εἴταν ποτάμι τά νιάτα τους κι ἡ ὀμορφιά τους πικρό νερό. Τώρα πού 

ἀρνήθηκαν τή γῆ, ποιός θά σταλάξει βάλσαμο στήν παγωμένη καρδιά τους;
(Ἡ Μηλιά ἀφίνει τό ποτήρι στό τραπέζι).
ΓΕΙΤΟΝΙΣΑ (μέ φωνή τελετουργική) 
Μέ τόν αὐγερινό συντροφιά πῆραν τά ὄνειρά τους καί φύγανε. Ἄς 

εἶν᾿εὐλογημέν᾿ἡ ψυχή τους!
ΜΗΛΙΑ (μέ φωνή τελετουργική) 
Χῶμα θά γίνει ὁ Πέτρακας κι ὁ Πανουργιάς κυπαρίσι! Ποιός θά τούς 

κόψει λιόφυλλα, καί ποιό χορτάρι λησμονιᾶς θά τούς γλυκάνει τόν ὕπνο;
(Πίνουν οἱ ἄλλοι τό κρασί, ἐνῶ ἀκούγεται ἀπό μακριά τρεῖς φορές, 

ἀργό κι ἐφιαλτικό, τό πένθιμο χτύπημα τῆς καμπάνας. Μέ τόν τελευταῖο 
χτύπο οἱ Μοιρολογήτρες ἀρχίζουν τό μοιρολόϊ τους. Ὅλοι, σιωπηλοί, τίς 
προσέχουν. ̔Ο Γέρος ξανακάθεται στόν καναπέ).

ΠΡΩΤΗ ΜΟΙΡΟΛΟΓΗΤΡΑ –
Στόν κάτου κόσμο πού θά πᾶς
κύττα μή γίνεις σύνεφο
κι ἄστρο πικρό τῆς χαραυγῆς,
καί σέ γνωρίσ᾿ ἡ μάνα σου
πού καρτερεῖ στήν πόρτα.
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ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ –
Σέ πότισα ροδόσταμο,
μέ πότισες φαρμάκι.
Μικρό πουλί τῆς ξενιτιᾶς,
τῆς ἐρημιᾶς γεράκι.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΟΛΟΓΗΤΡΑ –
Μαχαίρι σοὔδοσα χρυσό
καί τ᾿ ἀσημένιο τάσι μου,
νά πιεῖς νερό τῆς λησμονιᾶς
καί νά χαράξεις ἄλιωτο
στήν πέτρα τ᾿ ὄνομά σου.

(Πρίν ἀκόμη τελειώσει ἡ δεύτερη στροφή, φαίνεται στήν πόρτα ἡ 
Κανέλα. Στέκεται λίγο στό κατώφλι διστακτική, κυττάζοντας γύρω μέ 
μάτια γεμάτα δάκρια. Ὅλοι, ἐκτός ἀπό τή Μηλιά καί τόν Κυριάκο, στρέ-
φουν τά βλέμματά τους ἐπάνω της. Ἐκείνη προχωρεῖ, ἔρχεται πλάϊ στή 
Μηλιά, κι ἀκουμπᾶ τό κεφάλι στόν ὦμο της, σιγοκλαίοντας. Οἱ Μοιρολο-
γήτρες, σάν πρόσωπα ἐντελῶς ἄσχετα μέ τούς ἄλλους, συνεχίζουν, χωρίς 
καμιά διακοπή, τό μοιρολόϊ τους).

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ –
Σέ πότισα ροδόσταμο,
μέ πότισες φαρμάκι.
Μικρό πουλί τῆς ξενιτιᾶς,
τῆς ἐρημιᾶς γεράκι.

(Φαίνεται στήν πόρτα τό Παιδί, καί στέκεται στό κατώφλι σάν ξαφνια-
σμένο, κυττάζοντας πρός τά μέσα ὥς τό τέλος τῆς σκηνῆς). 

ΤΡΙΤΗ ΜΟΙΡΟΛΟΓΗΤΡΑ –
Πάρε μιά βέργα λυγαριά 
μιά ρίζα δεντρολίβανο,
καί γίνε φεγγαροδροσιά
νά πέσεις τά μεσάνυχτα
στή διψασμένη αὐλή σου.
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ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΖΙ –
Σέ πότισα ροδόσταμο,
μέ πότισες φαρμάκι.
Μικρό πουλί τῆς ξενιτιᾶς,
τῆς ἐρημιᾶς γεράκι.

(Οἱ Μοιρολογήτρες τελειώνουν τό μοιρολόϊ καί μένουν πάλι ἀκίνητες, 
ὅπως πρίν)

ΚΑΝΕΛΑ
Μηλιά, Μηλιά, πῶς θά ζήσουμε τώρα; Ποῦ εἶν᾿ὁ Πανουργιάς μέ τόν 

Πέτρακα; Πάρε με δῶ στό σπίτι σου νά κλαῖμε νύχτα-μέρα μαζί. (Κλαίει. 
̔Η Μηλιά τῆς χαϊδεύει τόν ὦμο. Κανείς δέ μιλᾶ. ̓Αντιλαμβάνεται πώς τήν 
κυττάζουν ἐχθρικά). Τί μέ κυττᾶτε σά νά τά χάσατε; Ξέρω τί ἔχετε στό νοῦ 
σας – λέτε δέν ξέρω; Μά ὄχι! Δέν τούς ἐσκότωσ᾿ὁ Σπήλιος! Εἶν᾿ἄντρας ὁ 
Σπήλιος. Δέν ἔχει ἀνάγκη νά κρυφτεῖ, κι οὔτε φοβᾶται τίποτα!

ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Χαρά στόν ἄντρα – πού σ᾿ἄφισε κουβεντιασμένη στά χωριά σάν πα-

λιογυναίκα.
ΜΗΛΙΑ (ἔντονα) 
Πάψε!
ΚΑΝΕΛΑ 
 Ἄν μ᾿ἄφισε – κράτησα τήν ντροπή καί τόν πόνο γιά μένα. Δέν ἦρθα 

νά χτυπήσω τήν πόρτα σου. Τά κορίτσια σου νά κυττᾶς μήν τούς τύχουν 
χειρότερα. Καί τίποτ᾿ἄλλο νά μήν πεῖς. Τόν Πανουργιά καί τόν Πέτρακα 
δέν τούς ἐσκότωσ᾿ ὁ Σπήλιος!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Οὔτε τό Στάϊκο δέν ἐσκότωσε; Οὔτε τό γιό τῆς ̓Αργυρῆς; Οὔτε τά πα-

ληκάρια πού λείπουν καί δέ θά ξαναρθοῦνε ποτέ;
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
Τοῦ κάκου πᾶς νά τόν κρύψεις.
ΚΑΝΕΛΑ
Ἐγώ νά κρύψω τό φονιά τοῦ Πανουργιά καί τοῦ Πέτρακα; Θἄδινα τή 

ζωή μου γιά νά τόν βρῶ. Δέ μ᾿ἀγαποῦσε κανείς ἀπό σᾶς. Μοῦ κλείσατε τήν 
πόρτα κατάμουτρα. Μέ καίγατε μέ τά μάτια σας κι εἴμουνα σάν κυνηγημέ-
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νο πουλί. Χωρίς τόν Πανουργιά καί τόν Πέτρακα θά πέθαινα σάν τό σκυλί 
στή σκοτεινή ἐρημιά μου. Μείναμ᾿ἀπό μικροί ὀρφανοί καί μεγαλώσαμε 
μαζί σάν ἀδέρφια. Τό σπίτι τους εἴταν σπίτι μου, καί τό δικό μου δικό τους. 
(Κλαίει) Πές μου, Μηλιά, δέν εἶν᾿ἔτσι; ̓Εσύ δέ μᾶς ἀνάστησες; Δέ σ᾿ἔλεγα 
μάνα μου, Μηλιά;

ΜΗΛΙΑ (ψυχρή) 
Μήν κλαῖς, Κανέλα. 
ΚΑΝΕΛΑ (κλαίει) 
 Ὄχι, δέν εἶν᾿ὁ Σπήλιος. Γιατί νά τούς σκοτώσει; Τί φταίξανε; Δέ θά 

μποροῦσε νά τό κάνει ποτέ. Θά σκεφτόταν ἐμένα. ̓Εσύ, Κυριάκο, πού 
στάθηκες κοντά μου σάν ἀδερφός κι ὅ,τι κι ἄν μοὖπες σ᾿ἄκουσα, πές μου, 
ἐσύ τό πιστεύεις, πιστεύεις ὅτι ὁ Σπήλιος τούς σκότωσε;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ἀκίνητος καί ψυχρός) 
Ὄχι, Κανέλα. Δέν τό πιστεύω.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Τότε ποιός τούς ἐσκότωσε;
ΚΑΝΕΛΑ 
Ἔννοια σας. Θά τό μάθουμε. Τίποτα δέ θά μείνει κρυφό.
ΠΡΩΤΟΣ ΝΕΟΣ
Γελιέσαι, Κανέλα. Τόν Πανουργιά καί τόν Πέτρακα τούς ἐσκότωσ᾿ὁ 

Σπήλιος.
ΚΑΝΕΛΑ (σέ παροξυσμό) 
Ὄχι, δέν τούς ἐσκότωσε! Δέν εἶν᾿ὁ Σπήλιος – τό ξέρω! Καί θά τό μάθε-

τε καί σεῖς. Γιατί ἄν εἶν᾿ὁ Σπήλιος... ὄχι, δέν εἶν᾿ὁ Σπήλιος! Δέ φταίξανε σέ 
τίποτα... Δέν εἶν᾿ὁ Σπήλιος, σᾶς λέω!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Μήν εἶσαι τόσο σίγουρη.
ΚΑΝΕΛΑ (σά ν’ἀκολουθεῖ κάποια σκέψη)
Ὄχι, δέν εἶν᾿ὁ Σπήλιος. Μά θά τό μάθω καλλίτερα.Θά πάω νά τόν βρῶ 

καί θά τόν ρωτήσω.
ΤΡΙΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (σαρκαστικά) 
Κι ἀπάνω πού θά σοῦ τό εἰπεῖ.
ΚΑΝΕΛΑ (ὁ νοῦς της εἶν᾿ ἀλλοῦ) 
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Τό ξέρω. Δέ θά μοῦ τό εἰπεῖ. Μά θά τό καταλάβω ἐγώ. Γιατί ἔχω τήν 
ψυχή του στά χέρια μου. Θά γίνω σπίθα τῆς κόλασης νά μπῶ βαθειά στήν 
καρδιά του. Κι ἄν εἶν᾿ἐκεῖνος ὁ  φονιάς...

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ (μέσα στή γενική σιωπή) 
Ἄν εἶν᾿ἐκεῖνος, Κανέλα;
ΚΑΝΕΛΑ (κυττάζει ἀφηρημένα στό κενό καί τό βλέμμα της ἔχει πάρει 

μιά ἀποφασιστική σκληρότητα) 
Ἄν εἶν᾿ἐκεῖνος πού τὄκανε – ὁρκίζομαι δῶ μπροστά σας, ὅτι θά τόν 

σκοτώσω ἐγώ... μέ τό χέρι μου.
(Ὁ Κυριάκος τῆς ρίχνει μιά ἐπίμονη ματιά. Εἶναι σούρουπο στή σκη-

νή).
ΑΥΛΑΙΑ

Abstract

‘Η εποχή των δολοφόνων’ is a theatrical work of Nikos Gatsos, which 
was never completed. The title was inspired by a verse of Arthur Rimbaud 
(“Voici le temps des Assassins”), one of Gatsos’ dearest poets. The drama 
is based on the hatred between two groups living in the same village, it 
reminds the atmosphere of the civil war, and has characteristics found in 
miroloi. Human destiny is heavily influenced by dark forces that exist in 
the soul of men, and by external reality, which often leads to destruction.

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική ποίηση 20ού αιώνα, Νίκος Γκάτσος, θέατρο
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