ΚωμΟδύσσειας
ΧΟΡΟΣ
Ακούσατε, ακούσατε
Και μην πολυμιλάτε
Τα κινητά να κλείσετε
Και μόνο εμάς κοιτάξτε!
*
Γιατί ήρθ’ η ώρα κι η στιγμή
Ν’ ανοίξει η αυλαία
Και να χαρούμε όλοι μας
Το μέγα Οδυσσέα!
*
Τι να χαρούμε δηλαδή
Τον έφαγε το μάτι
Κι είκοσι χρόνια προσπαθεί
Να φτάσει στην Ιθάκη
*
Μα οι θεοί θυμώσανε
Γιατί ήτανε σπουδαίος
Είχε καρδιά, είχε μυαλό
Μα ήταν και ωραίος!
*
Τον ρίξανε σε θάλασσες
Τον έστειλαν στην Κίρκη
Τη Σκύλλα σαν αντίκρισε
Τον έλουσε η φρίκη!
*
Τον Κύκλωπα τον τύφλωσε
Τον άφησε στον τόπο
Κι απ’ το νησί της Καλυψώς
Να φύγει βρήκε τρόπο!
*
`Αστε τα λόγια τα πολλά
Δεν κάνει άλλα να πούμε
Τον Οδυσσέα τον τρανό
Όλοι μαζί θα δούμε
*
Αντίο σας, χαρήκαμε
Μα ήρθε η σειρά σας
Το έργο ν’ απολαύσετε
Με όλη την καρδιά σας!

1ο ΜΕΡΟΣ
Σκηνή 1η :
[Ο `Ομηρος πιάνεται … όμηρος]
Βγαίνει ο Όμηρος κρατώντας ένα φορητό p.c. στο ένα χέρι και μια μαγκούρα
στο άλλο. Εχει μπλου τουθ στ’ αυτί του. Προχωρά αργά ενώ απαγγέλλει
στίχους από την «Οδύσσεια»…
Λίγο πιο πέρα εμφανίζονται δυο λησταρχίνες με ρόπαλα.
Ληστής 1
Λοιπόν λέγε. Θυμάσαι τι μας διέταξε η Αρχιληστίνα να κάνουμε;
Ληστής 2
Αν θυμάμαι λέει! Δυο ροπαλιές έφαγα για να το μάθω απέξω!
Ληστής 1
Δε μου το λες και μένα, γιατί εγώ έφαγα μια ροπαλιά και θυμάμαι τα μισά;
Ληστής 2
Άνοιξε τα κερωμένα σου αφτιά κι άκου. Η μεγάλη αρχιληστίνα πρόσταξε
τούτα: «Μανταμίτσες, προσοχή! Στους πρόποδες του Ολύμπου συνήθως
κυκλοφορούν πολλοί πλούσιοι που κάνουν τη βόλτα τους, για να μαζέψουν
σαλιγκάρια ή να διαβάσουν κανένα ρομάντζο. Πιάστε έναν με μεγάλη
περιουσία και φέρτέ τον μου όμηρο!»
Ληστής 1
Πω – πω, ίδια την κάνεις!
Ληστής 2
Εμ, τζάμπα τα καρούμπαλα; Να, κοίτα. Ένα, δύο.
Ληστής 1
Αμάν! Ω, θεοί του Ολύμπου. Μα τους κεραυνούς του Δία!
Ληστής 2
Τι, λέγε! Φαίνονται τόσο πολύ;
Ληστής 1
Κοίτα μαρή, κοίτα απέναντι. Ένας πλούσιος.
Ληστής 2
Και πού το γιγνώσκεις εσύ, βρε όρνιθα Στυμφαλίδα;
Ληστής 1
Μα θέλει και μυαλό; Δεν κάθεται στους πρόποδας του Ολύμπου;

Ληστής 2
Κάθεται.
Ληστής 1
Έχει σαλιγκάρια γύρω – γύρω;
Ληστής 2
Έχει.
Ληστής 1
Υπάρχει μια τσάντα Λουί Βιτόν μαϊμού δίπλα του;
Ληστής 2
Υπάρχει.
Ληστής 1
Ε, τότε αυτόν ψάχνουμε.
Ληστής 2
Σαν να έχεις δίκιο. Πω – πω, είσαι πιο έξυπνη από ένα δεκάχρονο!
Ληστής 1
Σώπα τώρα, τα παραλές. Πάμε γρήγορα να τον πιάσουμε να μη μας φύγει!
Ληστής 2
Σιγά γιατί θα με χτυπήσουν οι γόβες. Ναι, μα να σε ρωτήσω κάτι. Τι σημαίνει
«όμηρος», γιγνώσκεις; Έτσι δεν είπε η αρχιλιστίνα «φέρτέ τον μου όμηρο»;
Ληστής 1
Συγνώμη είσαι τελείως ξανθιά; Εννοούσε φέρτέ τον μου πακέτο αλλά στ ‘
αρχαία!
Ληστής 2
Μα την τρίαινα του Ποσειδώνος είσαι κι εσύ τέρας εξυπνάδος.
….. Οι ληστές
ανυποψίαστος…

πλησιάζουν

τον

Όμηρο.

Εκείνος

απαγγέλλει

ακόμα

Ληστής 1
Ακίνητος ξένε. Μην κουνηθείς, θα σου κάνω νυχιές!
Όμηρος
Σε μένα μιλάτε;
Ληστής 2
Όχι, στο σαλιγκάρι που’ χει κολλήσει στο βράχο! Λέγε, τι κάνεις μονάχος εδώ;

Όμηρος
Γράφω το νέο μου έργο που θα παιχτεί στο κλειστό θέατρο της Ηλιούπολης το
καλοκαίρι.
Ληστής 1
Μπααα; Και Δε μου λες γέροντα! Τι έχεις μέσα στη μαϊμού Λουί Βιτόν;
Όμηρος
Τι έχω; Υγρά μαντιλάκια, ένα σάντουιτς με τόνο, αλλά και τα έπη μου. Είναι η
περιουσία μου μα και ολόκληρης της Ελλάδας!
Ληστής 2
Χμμμ! Πλούσιος, με περιουσία! Και πώς σε λένε;
Όμηρος
Οι φίλοι με φωνάζουν … Όμηρο!
Ληστής1
Ε, οι φίλοι, αφού οι άλλοι δεν σε ξέρουν!
Ληστής 2
Ο Μ Η Ρ Ο ;;;
Ληστής 1
Get up … όμηρο. Θα σε πάμε στη σπηλιά – μεζονέτα της αρχιληστίνας μας κι
αυτή θ’ αποφασίσει τι θα σε κάνει!
Όμηρος
Μα… δεν πρόλαβα να σώσω το αρχείο μου!
Ληστής 2
`Ελα, move it, move it . Κάποιος θα περάσει από δω και θα το σώσει. Μπρος,
κουνήσου γέρο-όμηρο!
Όμηρος
Ωιμέ! Είστε τόσο σκληρές!
Καθώς περπατούν προς τη σπηλιά και οι τρεις…
Ληστής 1
Να σου πω. Γιατί είπε ότι θέλει να σώσει το αρχείο; Κινδυνεύει;
Ληστής 2
Ξέρω γω μωρέ; Εχεις δει κανέναν πλούσιο που να μην είναι πειραγμένος;
Ληστής 1
Καλά λες.
… Σαν φτάνουν έξω από τη σπηλιά της αρχιληστίνας χτυπούν το κουδούνι!

Αρχιληστής
Μα τα άλογα του Τριομήδη! Ή μήπως ήταν του Διομήδη; Ποιος τολμά να
διακόπτει το μασάζ σιάτσου;
Βγαίνει από τη σπηλιά κρατώντας στο’ να χέρι μια κούπα κρασί και στ’ άλλο
ένα μπούτι κρέας.
Ληστής 1
Αρχιληστίνα, έχεις κάτι μπλε στο δόντι σου! Να στο βγάλω;
Αρχιληστίνα
Πας καλά; `Εχω μπλου τουθ! Λοιπόν, λέγετε, τι θέλετε; Πρέπει να βάλω
καυτές πέτρες στην πλάτη μου
Ληστής 1
Αρχιληστίνα, σου’ χουμε καλά μαντάτα
Ληστής 2
Σου φέραμε αυτόν που μας ζήτησες. Έναν όμηρο με περιουσία. Το
ομολόγησε και μόνος του!
Αρχιληστής
Μα τους στάβλους του Φειδία! Ή μήπως ήταν του Αυγεία; Κοίτα, που κάμανε
δουλειά οι ληστίνες μου. Δώσε μου το σάκο να δω ιδίοις γκριζοπράσινοις
όμμασι! … Τι είναι τούτα; Κόλλες Α4; Πού είναι τα φράγκα; Μίλα! Πού είναι τα
φράγκα;
Ο Όμηρος κοιτά αλλού γι’ αλλού κι έχει κλήση στο κινητό του…
Αρχιληστής
Α, καλά, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν! Του ομιλώ κι αυτός κοιτάζει τη Δύση!
Πώς σε λένε γέροντα;
Όμηρος
Το όνομά μου είναι Όμηρος και είμαι ποιητής!
Αρχιληστής
Ναι, κι εγώ είμαι η Ζίνα και παίζω σε σίριαλ! Γιατί δεν με κοιτάς όταν μιλώ;
Τυφλός είσαι;
Όμηρος
Πσσπς, κάτσε καλά! `Οχι και τυφλός, απλά ξέρω … τυφλό σύστημα!
Αρχιληστής
Όνειδος, ντροπή! Πώς τολμάς να με κοροϊδεύεις, εμένα μια αρχιλιστίνα; Θα
τιμωρηθείς πάραυτα! Ληστές, πάρτε τον από μπρος μου και ρίξτε τον στα
λιοντάρια!

Ληστής 1
Μα δεν έχουμε λιοντάρια.. Δυο καναρίνια έχουμε!
Αρχιλιστίνα
Βάλτε τα στο φούρνο με μανέστρα! Δώστε του τότε μια κούπα κώνειο να πιει.
Ληστής 2
Το ήπιε ο Σωκράτης όλο χτες.
Αρχιληστίνα
Α ναι, το ξέχασα! Τέλος πάντων. Κάτι θα βρω να τον σκοτώσω. Ψιτ, κορίτσια,
σας έχω μια έκπληξη. Θα πάτε διακοπές για μια βδομάδα με τον κοινωνικό
τουρισμό! Όλα πληρωμένα!
Ληστής 1
Αλήθεια; Ω, μα είσαι τόσο καλή μαζί μας
Ληστής 2
Πού θα μας στείλεις;
Αρχιληστής
Στο “hotel” Προκρούστης! Έχει πολύ ανατομικά κρεβάτια και φουλ πρωινό.
Τώρα όμως εξαφανιστείτε όλοι από μπροστά μου, γιατί θα έρθει ο
προσωπικός μου γυμναστής για πιλάτες
Όμηρος
Μια στιγμή, μανδάμ αρχιλιστίνα. Η αλήθεια είναι ότι η γενναιότητά σου, η
μεγαλοψυχία και η κορμοστασιά σου μου τράβηξαν την προσοχή.
Αρχιληστής
Συνέχεια μου το λένε αυτό!
Όμηρος
Μα και βέβαια, και μάλιστα μου θυμίζεις την Πηνελόπη….
Αρχιληστίνα
Ποια, αυτή που μένει στη γωνία με τα τέσσερα παιδιά και τα 25 επιπλέον κιλά;
Ομηρος
Όχι, όχι! Την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα, ενός γενναίου, πανέξυπνου,
πολυμήχανου και αρρενωπού ήρωα, που πέρασε μεγάλες περιπέτειες και για
τον οποίο γράφω το καινούριο μου έπος. Θα’ θελα, λοιπόν, προτού με
σκοτώσεις, να σου διηγηθώ την ιστορία του. Σου το ζητώ Σα χάρη.
Αρχιληστής
Χμμμμ! Εδώ που τα λέμε κάθε μελλοθάνατος έχει μια τελευταία επιθυμία.

Όμηρος
Σ’ ευχαριστώ τα μάλα, μεγάλη αρχιληστίνα. Δεν θα το μετανιώσεις. Μονάχα
ελπίζω να μη βιάζεσαι, γιατί θα μας πάρει κάμποση ώρα η ιστορία του
Οδυσσέα.
Αρχιληστής
Κοίτα, θέλω να δω το “extreme make over”
παππού

στις

21:45 γι αυτό ξεκίνα

Ληστής 1
Να φτιάξω ποπ-κορν;
Αρχιληστής
Γιατί, αγόρασες φωτιά από τον Προμηθέα;
Όμηρος
Ησυχάστε, παιδιά μου, ησυχάστε κι ακούστε με προσοχή! Ο Οδυσσέας ήταν ο
βασιλιάς της Ιθάκης. Πήρε μέρος στον πόλεμο εναντίον της Τροίας, όπου
πολέμησε γενναία ….
Ληστής1
Δε φτιάχνεις κάνα καφέ γιατί θα μας πάρει ο ύπνος;
Ληστής 2
`Ασε ρε, χάλασε η μηχανή του εσπρέσσο…

