
ΤΟ ΣΟΥΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ 

 

ΛΑΜΠΗΣ : Πάρτε και τούτη παλιότουρκοι . Δεν πρόκειται να το πατήσετε το Σούλι. Βάλτε το 

καλά στο μυαλό σας . 

                     

( Γεμίζει και πυροβολεί , ακούγονται βήματα , μπαίνει σκυφτά στη σκηνή η Λένω ) 

 

ΛΕΝΩ       :  Ε , Λάμπη ! 

ΛΑΜΠΗΣ : Λενιώ, τι θες εδώ ;  Χαμηλά το κεφάλι , μη σε χαλάσει καμιά αδέσποτη. Κρίμα 

κορίτσι πράμα να πας από τούρκικο βόλι . 

ΛΕΝΩ       :  Μην ανησυχείς , Λάμπη . Έχω το νου μου. Ας το ντουφέκι κι έλα να πάρεις μια 

μπουκιά.  Η μάνα μας σου στέλνει πίτα απ’  τα χεράκια της  και λίγο φρέσκο τυρί , χτες το 

έπηξε . Δε βγαίνει ο πόλεμος  μ’ άδειο στομάχι . Το όπλο θέλει ανάκαρα . 

ΛΑΜΠΗΣ  : Και να αφήσω το ταμπούρι μου , μωρέ Λένω ;  

ΛΕΝΩ        : Έλα και θα κάτσω εγώ στη θέση σου Λάμπη . Σουλιώτισσα είμαι , από μικρή έμαθα 

στα όπλα. Βαστάω καλά το ντουφέκι όπως τον πλάστη και τη ρόκα. 

 

                                     ( Αλλάζουν θέσεις. Ο Λάμπης τρώει και η Λένω πολεμάει)  

 

ΛΑΜΠΗΣ  : Νόστιμη η πίτα , Λένω. Γεια στα χέρια της μάνας μας . Μακάρι να ‘χεις κι εσύ την  

                     προκοπή  της. Σα θέλει ο Θεός και γλιτώσει το Σούλι , θα σου βρούμε ένα καλό 

παιδί  Να  κάνετε το σπιτικό σας…. 

                      

( Ξαφνικά ένα βόλι την πετυχαίνει στον κόρφο .) 

 

ΛΕΝΩ       : Καλά , έχουμε καιρό γι’ αυτό . Τώρα άλλο μας καίει… 

ΛΑΜΠΗΣ :  Έτσι το λέω ,μωρέ, ν’ αλλάζουμε καμιά κουβέντα.   

 



( Ξαφνικά , ένα βόλι πετυχαίνει τη Λένω στον κόρφο. Βγάζει ένα στεναγμό και κάνει 

μορφασμούς πόνου .) 

 

ΛΕΝΩ        : Έφαγες Λάμπη ; 

ΛΑΜΠΗΣ :  Σε λίγο τελειώνω Λένω . 

ΛΕΝΩ       :  Αργείς Λάμπη ; 

ΛΑΜΠΗΣ :  Να πιω μια στάλα νερό κι έρχομαι. 

ΛΕΝΩ       :  Άντε Λάμπη , γρήγορα… 

 

( Καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και τινάζεται πάνω , πηγαίνει κοντά της την κοιτάζει , 

ενώ εκείνη ξεψυχάει ) 

 

ΛΑΜΠΗΣ : Λένω , τι τρέχει μωρέ ; Σε πέτυχαν ; 

ΛΕΝΩ       : Λυπάμαι Λάμπη μου, ωχ….. 

ΛΑΜΠΗΣ : Αχ, αδερφούλα μου , σε έφαγαν τα ζαγάρια Τι θα πω στη μάνα μας την καψερή ; 

Έχασε  αδέρφια , άντρα , παιδιά και τώρα την κόρη τη μονάκριβη. ( Αγριεύει )Ελάτε ορέ  

 παλιόσκυλα αν σας  βαστάει …( σημαδεύει έναν Τούρκο καλά ) Αυτή για την αδερφή  

 μου παλιοζαγάρι , για την μονάκριβη την αδερφούλα μου….. 

 

                                             ( Κάθεται σταυροπόδι και ξεσπάει σε λυγμούς …. ) 

 

                                                                                 ΑΥΛΑΙΑ 

 

 

 

 


