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Σμήμα 1ο 

Διανομή Ρόλων 

 

Αγόρια 14                                          κορίτσια 9 

1. Ληστής 1     χορός 

2. Ληστής 2     χορός     

3. Ομηρος     χορός 

4. Οδυσσέας 1     χορός 

5. ύντροφος 1     Αρχιληστίνα 

6. ύντροφος 2     λωτοφαγίτσα 1 

7. ύντροφος 3     λωτοφαγιτσα 2 

8. Οδυσσέας 2     Κίρκη 

9. ύντροφος 4     Ερμής 

10.ύντροφος 5 

11.ύντροφος 6 

12.Κύκλωπας 

13.ύντροφος 7 

14.ύντροφος 8 

 

Οι ρόλοι μπορούν να αυξηθούν [π.χ. σε χορό, συντρόφους, 

λωτοφαγίτσες κλπ] ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας, 

καθώς επίσης μπορούν να μειωθούν [να αφαιρεθεί κάποια σκηνή 

– αυτόνομη ή να λιγοστέψουν οι σύντροφοι, ο χορός κλπ.  
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`Ε ν α ρ ξ η 

 

 

1.εισαγωγή χορού 

 

Μπαίνουν τέσσερα κορίτσια κι εναλλάξ λένε κι από ένα στιχάκι.  

 

1. Ακούσατε, ακούσατε 

Και μην πολυμιλάτε 

Σα κινητά να κλείσετε 

Και μόνο εμάς κοιτάξτε! 

* 

2. Γιατί ήρθ‟ η ώρα κι η στιγμή 

Ν‟ ανοίξει η αυλαία 

Και να χαρούμε όλοι μας 

Σο μέγα Οδυσσέα! 

* 

3. Σι να χαρούμε δηλαδή 

Σον έφαγε το μάτι 

Κι είκοσι χρόνια προσπαθεί 

Να φτάσει στην Ιθάκη 

* 

4. Μα οι θεοί θυμώσανε 

Γιατί ήτανε σπουδαίος 

Είχε καρδιά, είχε μυαλό 

Μα ήταν και ωραίος! 

* 

1. Σον ρίξανε σε θάλασσες 

Σον έστειλαν στην Κίρκη 

Ση κύλλα σαν αντίκρισε 

Σον έλουσε η φρίκη! 

* 
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2. Σον Κύκλωπα τον τύφλωσε 

Σον άφησε στον τόπο 

Κι απ‟ το νησί της Καλυψώς 

Να φύγει βρήκε τρόπο! 

* 

3. Αφήστε τα λόγια τα πολλά 

Δεν κάνει άλλα να πούμε 

Σον Οδυσσέα τον τρανό 

Όλοι μαζί θα δούμε 

* 

4. Αντίο σας, χαρήκαμε 

Μα ήρθε η σειρά σας 

Σο έργο ν‟ απολαύσετε 

Με όλη την καρδιά σας! 

 

 

Τα κορίτσια φεύγουν από τη σκηνή 
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κηνή 1η 

 

2. εισαγωγή Όμηρου & Ληστών 

 
 

[Ο `Ομηρος πιάνεται … όμηρος] 

 
  
 

Βγαίνει ο Όμηρος μ’ ένα λάπτοπ στο ένα χέρι και μια μαγκούρα στο άλλο. 

Φοράει μαύρα γυαλιά ήλιου. Προχωρά αργά ενώ απαγγέλλει στίχους από 

την «Οδύσσεια»… 

 

Λίγο πιο πέρα εμφανίζονται δυο ληστές 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 το 

μισό; 

Ληστής 2 

Ναι, αμέ. Κάτσε να δεις τι είπε! Α, ναι! [λεπταίνει τη φωνή του]. «Ρεμάλια, 

προσοχή! τους πρόποδες του Ολύμπου συνήθως κυκλοφορούν πολλοί 

πλούσιοι που κάνουν τη βόλτα τους. Πιάστε έναν με μεγάλη περιουσία 

και φέρτέ τον μου όμηρο!» 

Ληστής 1 

Πω – πω, ίδια την κάνεις! 

Ληστής 2 

Σςςςς! Καλά τώρα!  

Ληστής 1 

Αμάν! Ω, θεοί του Ολύμπου. Μα τους κεραυνούς του Δία! Κοίτα 

απέναντι. Ένας πλούσιος! 
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Ληστής 2 

Και πού το κατάλαβες εσύ, βρε όρνιθα τυμφαλίδα; 

Ληστής 1 

Μα θέλει και μυαλό; Δεν κάθεται στους πρόποδες του Ολύμπου; 

Ληστής 2 

Κάθεται. 

Ληστής 1 

Ε, τότε είναι πλούσιος!  

Ληστής 2 

Ρε συ! Είσαι πανέξυπνος!  

Ληστής 1 

Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε! Έλα, πάμε γρήγορα να τον πιάσουμε να 

μη μας φύγει! 

Ληστής 2 

Ναι, μα να σε ρωτήσω κάτι πρώτα. Σι σημαίνει «όμηρος», ξέρεις; Έτσι δεν 

είπε η αρχιληστίνα; «Φέρτέ τον μου όμηρο»; 

Ληστής 1 

Εεεε;;; Μπορεί να εννοούσε … κακόμοιρο και να ξέχασε το «κακ»! 

Ληστής 2 

Μα την τρίαινα του Ποσειδώνα, είσαι κι εσύ τέρας εξυπνάδας. 

Ληστής 1 

Είμαστε σαΐνια και οι δύο, όχι αστεία! 

 

 Οι ληστές πλησιάζουν τον Όμηρο. Εκείνος απαγγέλλει ακόμα 

ανυποψίαστος… είναι τυφλός και κοιτάζει αλλού γι’ αλλού 

 

 Ληστής 1 

Ακίνητος ξένε. Μην κουνηθείς, σε ροπάλιασα! 

Όμηρος 

ε μένα μιλάτε; 

Ληστής 2 

Όχι, στην κατσίκα που τρώει χαμομήλι. Λέγε, τι κάνεις μονάχος εδώ; 
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Όμηρος 

Γράφω το νέο μου έργο που θα παιχτεί στην Επίδαυρο το καλοκαίρι. 

Ληστής 1 

Μπααα; Και δε μου λες χούφταλο! Σι έχεις μέσα στο σάκο; 

Όμηρος 

Σα έπη μου. Είναι η περιουσία μου μα και ολόκληρης της Ελλάδας! 

Ληστής 2 

Νάτα, νάτα! Πλούσιος, με περιουσία! Και πώς σε λένε; 

Όμηρος 

Με φωνάζουν … Όμηρο! 

Ληστές 1+2 

Ο  Μ  Η  Ρ  Ο ;;; 

Ληστής 1 

ήκω … όμηρο, θα σε πάμε στην σπηλιά της αρχιληστίνας μας κι αυτή 

θ‟ αποφασίσει τι θα σε κάνει! 

Όμηρος 

Μα… δεν πρόλαβα να σώσω το αρχείο μου! 

Ληστής 2 

Εεεε, δεν πειράζει. Κάποιος θα περάσει από δω και θα το σώσει. Μπρος, 

κουνήσου γέρο-όμηρο! 

Όμηρος 

Ωιμέ!  

 

Καθώς περπατούν προς τη σπηλιά και οι τρεις… 

  

Ληστής 1 

Να σου πω.  Σι σημαίνει αρχείο; 

Ληστής 2 

Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, μάλλον κανένα ζωάκι θα „ναι… 

 

Σαν φτάνουν έξω από τη σπηλιά της αρχιληστίνας, χτυπούν το κουδούνι! 

 

3.κουδούνι 
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Αρχιληστίνα 

Μα τα άλογα του Διομήδη! Ποιος τολμά να διακόπτει το φαγοπότι μου; 

 

Βγαίνει από τη σπηλιά κρατώντας στο’ να χέρι μια κούπα κρασί και στ’ 

άλλο ένα μπούτι κρέας. 

  

Ληστής 1 

Αρχιληστίνα, σου‟ χουμε καλά μαντάτα! 

Ληστής 2 

Φέραμε αυτόν που μας ζήτησες. Έναν όμηρο με περιουσία. Σο 

ομολόγησε και μόνος του! 

Αρχιληστίνα 

Μα τους στάβλους του Αυγεία! Κοίτα να δεις, που τα ντρουμπούνια οι 

ληστές μου, κάνανε δουλειά! Για δώστε μου το σάκο να δω...  Σι είναι 

αυτά; Χαρτιά; Πού είναι τα λεφτά; Μίλα! Πού είναι τα λεφτά; 

 

Ο Όμηρος κοιτά απ την άλλη 

  

Αρχιληστίνα 

Αααα, με σνομπάρει. Σου μιλάω κι αυτός κοιτάζει αλλού γι αλλού! Πώς 

σε λένε γέροντα; 

Όμηρος 

Σο όνομά μου είναι Όμηρος και είμαι ποιητής! 

Αρχιληστίνα 

Ναι, κι εγώ είμαι η Ζίνα και παίζω σε σίριαλ! Γιατί δεν με κοιτάς όταν 

σου μιλάω; Συφλός είσαι;  

Όμηρος 

Ε όχι και τυφλός... απλά ξέρω … τυφλό σύστημα! 

Αρχιληστίνα 

Σολμάς και με κοροϊδεύεις;;; Θα τιμωρηθείς αμέσως! Ληστές, ρίξτε τον 

στα λιοντάρια! 
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Ληστής 1 

Μα δεν έχουμε λιοντάρια.. Μόνο δυο καναρινάκια! 

Αρχιληστίνα 

Δεν έχουμε;;; Ε τότε ρίξτε τον στα ... καναρίνια κι εξαφανιστείτε όλοι από 

μπροστά μου!  

Όμηρος 

Μια στιγμή, μεγάλη αρχιληστίνα! Θα ήθελα, προτού με σκοτώσεις, να 

σου διηγηθώ την ιστορία του Οδυσσέα... 

Αρχιληστίνα 

Ποιος είναι αυτός; Σον έχω στις επαφές μου στο facebook; 

Όμηρος 

Σου Οδυσσέα, του μεγάλου εκείνου ήρωα που πέρασε τα πάνδεινα μέχρι 

να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη... 

Αρχιληστίνα 

Καλά, κι εμείς περνάμε διάφορα, αλλά δε βγήκαμε και στα κανάλια! 

Σέλος πάντων. Κάθε μελλοθάνατος έχει μια τελευταία επιθυμία, οπότε, 

άντε, πες την ιστορία του. 

Όμηρος 

Ωωω!  ευχαριστώ πολύ, μεγάλη αρχιληστίνα! Κατά βάθος είσαι πολύ 

καλή!  

Ληστές 1+2 

Μιλάμε για πολύ βάθος όμως!  

Αρχιληστίνα 

Σι είπατε, ρεμάλια;;;  

Ληστής 1 

Εεεε; Σίποτα, τίποτα... λέγαμε να φτιάξουμε ποπ-κορν... 

Όμηρος 

Ησυχάστε, παιδιά μου, ησυχάστε κι ακούστε με προσοχή! Ο Οδυσσέας 

ήταν ο βασιλιάς της Ιθάκης. Πήρε μέρος στον πόλεμο εναντίον της 

Σροίας, όπου πολέμησε γενναία …. 

 



«καμΟΜΗΡΟΥ κωμΟΔΥΣΣΕΙΑ» – Μαρία Ν Κίτρα 
 

www.mkitra.com/theatrika Σελίδα 10 
 

Φεύγουν από τη σκηνή καθώς ο Όμηρος διηγείται την ιστορία... Μπαίνει ο 

χορός με τα 4 κορίτσια. Τα δύο φοράνε μαύρες μπλούζες [απαισιοδοξία] 

και τα άλλα δύο άσπρες [αισιοδοξία] 

4.είσοδος χορού 2 

 
 
 

Απαισιοδοξία 

 

Ω συμφορά που έτυχε, 

ω συμφορά μεγάλη 

επιάσανε τον Όμηρο, 

ωωω, μας έρχεται μια ζάλη. 

Θεοί του Ολύμπου ακούσατε 

και δείξτε ευσπλαχνία 

Προτού σκοτώσουν οι ληστές 

το γέρο με μανία 

 

Αισιοδοξία 

 

Αααα! Κοπέλες με μαύρο φόρεμα, 

πάψτε και μη φοβάστε, 

μην είστε απαισιόδοξες, 

ελάτε, πλησιάστε. 

Ο Όμηρος είναι έξυπνος, 

ληστές δεν λογαριάζει 

Σην ιστορία σαν τους πει 

το σχέδιο θ‟ αλλάξει 

 

Απαισιοδοξία 

Θαρρούμε δίκιο έχετε 

και τα σωστά μιλάτε 

Μια κι είστε αισιόδοξες 

τη γνώμη μας αλλάξτε 
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Αισιοδοξία 

 

Αφήστε τα λόγια τα πολλά 

και πάμε να κρυφτούμε 

τον Οδυσσέα τον τρανό 

πρέπει μαζί να δούμε 

 

Απαισιοδοξία 

 

Θεοί του Ολύμπου ακούστε μας, 

το νου σας εδώ κάτω, 

ο Οδυσσέας προσπαθεί 

να μην βρεθεί στον πάτο. 

 

Αισιοδοξία 

 

Γλιτώστε τον ταλαίπωρο 

απ‟ το κακό το μάτι 

Να πάει πίσω στο νησί 

στην όμορφη Ιθάκη! 

 

 

 

ο χορός φεύγει απ τη σκηνή. 
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κηνή 2η 

[Σο νησί των Λωτοφάγων] 

  

 

Οι 3 σύντροφοι με τον Οδυσσέα 1 μπαίνουν στο καράβι  

 

Οδυσσέας 

ύντροφοι, μην καθυστερείτε. αλπάρουμε αμέσως. Η Ιθάκη μας 

περιμένει. 

ύντροφοι  

Ζηηηηήτω!!! 

Οδυσσέας 

ηκώστε την άγκυρα, τραβήξτε κουπί, μαζέψτε τα πανιά! 

ύντροφοι [όλοι μαζί – κάνοντας κουπί] 

Ει οπ! ει οπ, ει οπ,  

ύντροφος 1 

Δεν φαίνεται να θύμωσαν μαζί μας οι θεοί για όλα αυτά που έγιναν στην 

«Σροία». Αν και μετά την καταστροφή της μάλλον «Μία» θα λέγεται! 

 

Όλοι γελάνε… 

 

ύντροφος 2 

Ο ουρανός είναι καταγάλανος και η θάλασσα σεντόνι! Ευτυχώς οι θεοί 

είναι με το μέρος μας.  

 

5.κεραυνός 

 

Ξαφνικά ακούγονται βροντές κι αστραπές  

 

ύντροφος 3 

Ωχ! Μόλις έφυγαν οι θεοί από το μέρος μας… 
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Οδυσσέας 

ύντροφοι, κρατηθείτε γερά. Σο ταξίδι μας προβλέπεται δύσκολο. 

Σραβάτε κουπί δυνατά. 

 

Ξεσπά μεγάλη φουρτούνα, τα κύματα είναι μεγάλα. Μετά από κόπους 

καταλήγουν στην ακτή αποκαμωμένοι. 

 

ύντροφος 1 

Πω – πω, ωραίο νησί. Εξωτικό. Και ήσυχο. Λες να είναι το τρίγωνο των 

Βερμούδων; 

Οδυσσέας 

Όχι, είναι το τετράγωνο των παντελονιών! Βλέπεις κανέναν με βερμούδα; 

Μη χάνουμε καιρό. Πρέπει να εξερευνήσουμε το μέρος. ύντροφοι, 

πηγαίνετε αμέσως για φαγητό και ξύλα κι επιστρέψτε το αργότερο μέχρι 

τις 20:57. 

ύντροφοι 

τις διαταγές σου, πολυμήχανε Οδυσσέα! 

Οδυσσέας 

Εγώ θα πάω λίγο σούπερ μάρκετ κι έρχομαι!  

 

Οι τρεις σύντροφοι προχωράνε ενώ ο Οδυσσέας φεύγει  

 

ύντροφος 1 

Είμαι πτώμα, άλλο δεν με βαστούν τα πόδια μου. 

ύντροφος 2 

Κοντεύω να πεθάνω από την πείνα. 

ύντροφος 3 

Κάντε ένα διάλειμμα, κάντε ένα κιτ-κατ! 

 

Ο σύντροφος 3 βγάζει ένα κικ κατ και το μοιράζει 

 



«καμΟΜΗΡΟΥ κωμΟΔΥΣΣΕΙΑ» – Μαρία Ν Κίτρα 
 

www.mkitra.com/theatrika Σελίδα 14 
 

6. λωτοφάγοι 

 

 Οι σύντροφοι κάθονται στη γη κι αρχίζουν να τρώνε τη σοκολάτα. Εκείνη 

την ώρα εμφανίζονται δυο Λωτοφαγίτσες και χορεύουν λίγο ... πλησιάζουν 

και λένε όλες μαζί … 

 

Λωτοφάγοι 

Καλώς ήρθατε στο όμορφο νησί μας. Δοκιμάστε από τα τοπικά μας 

φρούτα. Θα σας μείνουν … αξέχαστα! 

 

Οι σύντροφοι τρώνε με λαχτάρα τα νόστιμα φρούτα. Μετά από λίγο… 

 

ύντροφος 1 

Άλλο φρούτο... 

ύντροφος 2 

Δίκιο έχεις. Μα ποιος είσαι εσύ; 

ύντροφος 3 

Γιατί ξέρεις ποιος είσαι εσύ; 

ΟΛΟΙ 

Χα,χα,χα,χα,χα,χα! 

ύντροφος 1 

Βρε, έχεις πολύ πλάκα. Πώς σε λένε; 

ύντροφος 2 

Πλακατζή! Εσένα; 

ύντροφος 1 

Χαζοβιόλη! 

ΟΛΟΙ 

Χα,χα,χα,χα,χα,χα 

Λωτοφαγίτσα 1 

Έπιασαν κιόλας οι λωτοί! 

Λωτοφαγίτσα! 

Δε θυμούνται τίποτα κι έτσι θα μείνουν για πάντα στο νησί μας! 
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Μπαίνει ο Οδυσσέας με μια σακούλα απ το σούπερ μάρκετ  

 

Οδυσσέας 

ύντροφοι, τι κάνετε τόσες ώρες εδώ; Γιατί παρακούσατε τις διαταγές 

μου; 

ύντροφος 1 

Γνωριζόμαστε από κάπου; 

ΟΛΟΙ 

Χα,χα,χα,χα,χα! 

ύντροφος 2 

Φρουτάκι; 

ΟΛΟΙ 

Χα,χα,χα,χα,χα,χα,χα!  

ύντροφος 3 

Μήπως σου βρίσκεται καμιά μπύρα; 

ΟΛΟΙ  

Χα,χα,χα,χα,χα,χα 

 

Ο Οδυσσέας ανακαλύπτει την ταμπέλα που γράφει «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ 

ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ» 

 

Οδυσσέας 

Σώρα εξηγούνται όλα. Είμαστε στο νησί των λωτοφάγων! Ξέρετε τι 

σημαίνει αυτό, βρε ανεπρόκοποι; 

ύντροφος 1 

Ότι οι κάτοικοι του νησιού παίζουν Λόττο;;; 

Λωτοφαγίτσα 1 

Οτι μόλις φάτε τα φρούτα μας, ξεχνάτε τα πάντα! 

Λωτοφαγίτσα 2 

Οπότε; Θα μείνετε για πάντα στο νησί μας;;; 

Οδυσσέας 

ας ευχαριστούμε, είστε πολύ φιλόξενες μα θέλουμε να γυρίσουμε πίσω 

στο δικό μας νησί, την Ιθάκη. 
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Λωτοφάγοι 

Κρίμα κι είστε τόσο γλυκούληδες!  Αλόχα! 

Οδυσσέας 

ηκωθείτε βρε γαϊδούρια κι ελάτε να πάμε πίσω στο καράβι. ε λίγο θα 

περάσει η επήρεια του φρούτου και θα ξαναθυμηθείτε... Ελπίζω δηλαδή, 

γιατί αλλιώς την έβαψα!  

 

Σιγά – σιγά όλοι φεύγουν από το νησί των Λωτοφάγων και ξεκινάνε το 

ταξίδι τους.  

  

 

κηνή 2η 

 

[Κύκλωπες] 

 

Περνάνε μέρες ταξιδιού… ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι κουρασμένοι όπως 

είναι, βρίσκουν στο δρόμο τους το νησί του Κύκλωπα κι αποφασίζουν να 

κάνουν μια στάση… Όταν κατεβαίνουν από το καράβι τους, στην ακτή 

μπροστά τους βρίσκουν μια σπηλιά… 

  

Οδυσσέας 

ύντροφοι, κοιτάξτε. Μια σπηλιά. Ελάτε να δούμε εάν υπάρχει τίποτε να 

φάμε. 

ύντροφος 1 

Μα, Οδυσσέα, δεν είναι σωστό. Πώς θα μπούμε έτσι στην ξένη σπηλιά; 

Δεν έχουμε αγοράσει ένα γλυκό, μια γλάστρα, κάτι τέλος πάντων. 

 

Οδυσσέας 

Αν δεν το κατάλαβες, δεν πάμε σε γενέθλια! Όποιος δεν θέλει να πεθάνει 

της πείνας, ας με ακολουθήσει. 
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Μπαίνουν στη σπηλιά κι αντικρίζουν τα πάντα σε μεγάλο μέγεθος, 

πιρούνια, πιάτα, κανάτα, ψωμί… Ένας σύντροφος κρατά με δυσκολία στα 

χέρια του το ψωμί και λέει… 

 

ύντροφος 2 

Φαντάσου πώς θα είναι τα φασόλια γίγαντες! 

Οδυσσέας 

Ελάτε, μη χάνουμε καιρό. Να φάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και να 

πάρουμε μαζί μας προμήθειες για το ταξίδι. 

 

Κάθονται όλοι κάτω κι αρχίζουν να τρώνε από το ψωμί. Σε λίγο ακούγονται 

φωνές απέξω από τη σπηλιά και η πόρτα ανοίγει…Οι σύντροφοι κρύβονται 

όπως – όπως. Από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ο Κύκλωπας που χαιρετά 

τους φίλους του 

 

Πολύφημος 

Ciao, Κύκλωπες. Σο βράδυ ραντεβού στο μπαρ «Σο ωραίο κρανίο»…. 

 

Ο Κύκλωπας μπαίνει μέσα κι αρχίζει να μυρίζει … 

 

Πολύφημος 

Εεεε, κάτι δεν μ‟ αρέσει εδώ μέσα. Ποιος έφαγε το φαΐ μου, ποιος ήπιε το 

ποτό μου; Για μια στιγμή! Μου μυρίζει ανθρώπινο κρέας! Εεεε, είναι 

κανένας εδώ; 

Οδυσσέας 

Ναι, είναι κανένας εδώ! 

Πολύφημος 

Με κοροϊδεύεις μύγα;  

Οδυσσέας 

Όχι βέβαια, αρρενωπέ μου γίγαντα. Αυτό είναι το όνομά μου. Εσένα πώς 

σε λένε; 

Πολύφημος 

Είμαι ο Κύκλωπας Πολύφημος και είμαι γιος του Ποσειδώνα 
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Οδυσσέας 

Χαρά που θα‟ κανε ο Ποσειδώνας όταν γεννήθηκες… 

Πολύφημος 

Δε μου λες, Κανένα, τι θέλετε στο νησί μου και στη σπηλιά μου; 

Οδυσσέας 

Είμαστε ναυαγοί… Πέσαμε σε καταιγίδα ενώ γυρνούσαμε στην Ιθάκη. 

Πολύφημος 

Ναυαγοί; Νόστιμο ακούγεται. Κι έχω μια λιγούρα. Νομίζω πως θα σας 

φάω. αν ζωντανά δολώματα είστε! 

Οδυσσέας 

Ε, μια στιγμή, Πολύφημε. Νομίζω ότι σ‟ έχω ξαναδεί κάπου. Μήπως 

έπαιξες στην ταινία «Σο μάτι του Κυκλώνα;» 

Πολύφημος 

Όχι. 

Οδυσσέας 

Μήπως τραγούδησες στη Γιουροβίζιον «Σα μαύρα μάτια σου»; 

Πολύφημος 

Ούτε! 

Οδυσσέας 

Ε, τότε μήπως το αγαπημένο σου φαγητό είναι … τα αυγά μάτια; 

Πολύφημος 

Σο αγαπημένο μου φαγητό είναι ανθρώπινα μεζεδάκια γι‟ αυτό 

ετοιμάσου εσύ κι οι ναυαγοί σου να γίνετε το μεσημεριανό μου.  

Οδυσσέας 

Μεγάλη μας τιμή να μας φας, αλλά μια και σε συμπάθησα θα‟ θελα 

πρώτα να σου ζητήσω μία χάρη. 

Πολύφημος 

Λέγε, τι θέλεις, μεζεδάκι Κανένα; 

Οδυσσέας 

Σι θα „λεγες να πίναμε από ένα ποτήρι κρασί και να σου πω κι ένα 

ανέκδοτο; 
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Πολύφημος 

Μμμμμ. Εντάξει. Ένα ποτήρι όμως, γιατί με βαράει το κρασί και μεθώ 

εύκολα. Λοιπόν, πες και τ‟ ανέκδοτο. Καιρό έχω ν‟ ακούσω κάνα καλό… 

Οδυσσέας 

Λοιπόν, ματάκι μου, άκου… Ήταν μια φορά ο Σοτός στο σχολείο και η 

δασκάλα του είπε … Μα πίνε, πίνε! 

 

Η ώρα περνούσε, ο Οδυσσέας έλεγε, έλεγε κι ο Πολύφημος έπινε, έπινε, 

ώσπου έγινε σκνίπα.. χορεύει και τραγουδάει 

 

7.πίνω στην υγειά της 

 

Πολύφημος 

Βάλε, πίνω στην υγειά της, λα, λα, λα. Χικ! Και δε μου λες εσύ, Κανένα. 

Πόσα αδέρφια είστε; Ξαφνικά γίνατε τέσσερις…  

Οδυσσέας 

Έλα, έλα, μέθυσες λιγάκι, μα σου πάει! Έχεις ένα χρώμα στα 

μαγουλάκια και σου τονίζει και τις βλεφαρίδες. Πλάγιασε λίγο να 

κοιμηθείς κι όταν ξυπνήσεις, θα σε περιμένουμε να μας βάλεις στο 

φούρνο. 

Πολύφημος 

Χικ! Δίκιο έχετε, τετράδυμα! Και δε μου λες, Κανενάκι μου. Ο Σοτός ζει; 

 

 Ο Κύκλωπας πέφτει για ύπνο ροχαλίζοντας… 

 

Οδυσσέας 

ύντροφοι, μη χάνετε καιρό. Πρέπει να δραπετεύσουμε. 

ύντροφος 3 

Πώς όμως; Θα μας δει. 

Οδυσσέας 

Έχω ένα σχέδιο, ακούστε. Απ‟ ό,τι κατάλαβα ο Πολύφημος έχει τεράστια 

μυωπία. Σι θα λέγατε να του σπάσουμε το γυαλί του; 
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ύντροφος 4 

Δεν θα ήταν καλύτερα να του χώναμε ένα ξύλο στο μάτι και να τον 

τυφλώναμε; 

Οδυσσέας 

Δεν θα μπω εγώ στη φυλακή για ένα μάτι. Δεν είμαι φονιάς εγώ. Πού τις 

διάβασες τέτοιες ιδέες ήθελα να‟ ξερα! Ελάτε τώρα να του σπάσουμε το 

φακό προτού ξυπνήσει… 

 

 8.γυαλιά Κύκλωπα 

 

Οι σύντροφοι πατάνε το γυαλί και το σπάνε. Μετά από λίγο ο Κύκλωπας 

ξυπνάει από τη φασαρία. 

 

Κύκλωπας 

Ωιμέ! Μαμά! Συφλώθηκα. Σο ματάκι μου. Δεν βλέπω τίποτα! Άτιμε. Εσύ 

με τύφλωσες, Κανένα;  

Οδυσσέας 

Ναι, εγώ σε τύφλωσα, ο Κανένας. ύντροφε νούμερο 2, γρήγορα, άνοιξε 

την πόρτα! 

ύντροφος 2 

Αχ Οδυσσέα, δεν πιάνει ο συναγερμός… 

Πολύφημος 

Πατέρα Ποσειδώνα, τυφλώθηκα.  Kύκλωπες, Κύκλωπες, με τύφλωσε ο 

Κανένας. 

 

Ο Πολύφημος σκοντάφτει, κουτουλάει, ανοίγει την πόρτα κατά λάθος και 

συνεχίζει να φωνάζει… 

 

Οδυσσέας 

Σώρα, γενναίοι μου. Ορμάτε να φύγουμε…. Και που‟ σαι, Πολύφημε. 

Πες στον πατέρα σου αν σε ρωτήσει, πως σε τύφλωσε ο Οδυσσέας, ο 

βασιλιάς της Ιθάκης. 
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ύντροφος 1 

Σώρα αυτό ήταν μαγκιά; Θα μας εκδικηθεί ο Ποσειδώνας… Φεύγω, πάω 

διακοπές στο χωριό της πεθεράς μου! 

Όλοι 

Οωωωχ. Ωιμέ! Πάλι σκορβούτο θα πάθουμε! 

 

 οι 3 σύντροφοι με τον Οδυσσέα μπαρκάρουν, ο 4 φεύγει και ο Πολύφημος 

χτυπιέται ακόμα και καθώς φεύγει  

 

Πολύφημος 

Βοήθεια! Με τύφλωσε ο Κανένας. Δεν βλέπω την τύφλα μου!!! 

 

 

κηνή 3η 

Η μάγισσα Κίρκη 

 

Οδυσσέας 

Ας κατασκηνώσουμε για λίγες ημέρες σ‟ αυτό το καταπράσινο νησί. 

Πίστη, Ηρακλή, Λύκε, ετοιμαστείτε για εξερεύνηση. 

Π+Η+Λ 

τις διαταγές σου, πολυμήχανε Οδυσσέα! 

Οδυσσέας 

Μονάχα προσέξτε μην εξαφανιστείτε σαν τον προηγούμενο σύνροφό μου. 

Π+Η+Λ 

Μείνε ήσυχος, πολυμήχανε Οδυσσέα 

 

Οι σύντροφοι απομακρύνονται και ξεκινούν την εξερεύνηση. Μετά από 

λίγο… 

 

Πίστης 

Πω-πω, μα τι όμορφο νησί.  

Ηρακλής 

Ναι, ναι. Λέω να „ρθω διακοπές το καλοκαιράκι. Μες στη φύση. 
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Λύκος 

Δεν βλέπω, όμως, κανέναν άνθρωπο. Μα τι είναι όλα αυτά το ροζ εκεί 

κάτω που κουνιούνται; 

Πίστης 

Είναι κουμπαράδες και μάλιστα τεράστιοι! 

Ηρακλής 

Μάλλον σου χρειάζονται και σένα διακοπές. Σι κουμπαράδες, βρε παν 

βλαξ; Γουρούνια είναι! Σα φαντάζεσαι όμως παϊδάκια; 

Λύκος 

Και σε μπριζολάκι δεν θα‟ ταν κακό. Ε, τι λες κι εσύ; 

Πίστης 

Αααχχχ! Μου θύμισες τη χοιρινή τηγανιά που μου‟ κανε η μανούλα μου 

στην Ιθάκη. 

Π+Η+Λ 

Αααχχχ! Ιθάκη… 

 

11.Κίρκη 

  

Βγαίνει η Κίρκη περπατώντας αμέριμνη από μπροστά τους κάνοντας πως 

δεν τους βλέπει… 

 

Ηρακλής 

Μα την ομορφιά της Αφροδίτης! Σι οπτασία! 

Λύκος 

Πετάνε τα μαλλιά μου; Πώς είμαι; 

Πίστης 

αν τον Σιτανικό μετά το ναυάγιο! 

Λύκος 

Γιατί, εσύ που μυρίζεις σαν το γουρούνι; 

Κίρκη 

Γουρούνι είπατε; Άκουσα καλά; 

Ηρακλής 

Εεε να, αστειευόμαστε εδώ μεταξύ μας. 
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Κίρκη 

Αστειευόσαστε ε; Και ποιοι είστε εσείς; 

Πίστης 

Λέγομαι Πίστης, κυρά μου, κι έχω τελειώσει Πανεπιστήμιο! 

Λύκος 

Εγώ ονομάζομαι Λύκος κι είμαι Σαύρος στο ζώδιο με ωροσκόπο 

κορπιό. 

Ηρακλής 

Κι εγώ είμαι ο Ηρακλής και χόμπι μου είναι να ρίχνω δίσκο. 

Πίστης 

ιγά μη ρίχνεις και CD! 

Πίστης 

Μα εσύ, όμορφη κυρά, ποια είσαι; 

Κίρκη  

Είμαι η μάγισσα Κίρκη και αυτό είναι το νησί μου. Σι θα λέγατε να σας 

φιλοξενήσω; 

Ηρακλής 

Μήπως έχεις και τίποτα να φάμε, γιατί έχουμε λυσσάξει της πείνας; 

Λύκος 

Μη γίνεσαι γουρούνι! 

Κίρκη 

Γουρούνι είπατε; Άκουσα καλά; α να τα θέλει ο οργανισμός σας… 

Πίστης 

Ναι, όμορφη Κίρκη, τα θέλει, τα θέλει. Δεν αντέχουμε άλλο την πείνα. 

Κίρκη 

Ε, τότε ακολουθήστε με χρυσά μου. Θα σας πάω στο μαντρί μου να σας 

κεράσω… 

Π+Η+Λ 

Είμαστε πολύ τυχεροί! 

Κίρκη 

Ναι, όρκο μην πάρετε! 
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Οι σύντροφοι με την Κίρκη φεύγουν. Μετά από λίγο εμφανίζεται ο 

Οδυσσέας 

 

Οδυσσέας 

Μα να μην γυρίσει ποτέ κανείς από κει που τον έχω στείλει. Μα τα φτερά 

του Ερμή! 

 

Μπαίνει ο Ερμής 

 

Ερμής 

Γεια χαρά σου, Οδυσσέα. 

Οδυσσέας 

Δεν έλεγα τίποτε άλλο! Ερμή, τι γυρεύεις εσύ εδώ πέρα; 

Ερμής 

Ήρθα να σε προειδοποιήσω για τους συντρόφους που ψάχνεις. 

Οδυσσέας 

Γιατί, τι πάθανε και πού βρίσκομαι; 

Ερμής 

Βρίσκεσαι στο νησί της Κίρκης και οι σύντροφοί σου είναι γουρούνια! 

Οδυσσέας 

‟ αυτό δεν έχεις άδικο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μέρες να πλυθούν. 

αλλά μην το κάνουμε και θέμα... 

Ερμής 

Όχι, όχι. δεν με κατάλαβες. Εννοώ ότι η μάγισσα Κίρκη μεταμόρφωσε 

τους συντρόφους σου σε γουρούνια. Σους έδωσε να πιουν ένα μαγικό 

φίλτρο. Σο ίδιο θα κάνει και σε σένα. 

Οδυσσέας 

Μα την ασπίδα της Αθηνάς. Σι αμαρτίες πληρώνω! Και τι θα κάνω τώρα; 

Ερμής 

Μην ανησυχείς φίλε μου. Γι‟ αυτό είμαι εδώ. Με έστειλε η θεά Αθηνά να 

σε βοηθήσω. Ορίστε. Πιες αυτό το σφηνάκι. Είναι το αντίδοτο. Κι ό,τι και 

να σου δώσει η μάγισσα Κίρκη. δεν θα σε πιάνει. 
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Οδυσσέας 

Μμμμ! Πολύ καλό. Μου βάζεις άλλο ένα; 

Ερμής 

Μήπως θες και λίγα φιστίκια; Οδυσσέα, έχει μπλόκο πιο κάτω για 

αλκοτέστ! 

Οδυσσέας 

Έχεις δίκιο. Φεύγω το λοιπόν. Πάω να σώσω τους συντρόφους μου. ‟ 

ευχαριστώ πολύ. Ερμή. Να σου πω, άλλαξες φτερά; 

Ερμής 

Ακολουθώ τη μόδα. 

Οδυσσέας 

Σι τραβάτε κι εσείς οι θεοί. Φεύγω. Δώσε φιλιά στην Αθηνά.  

Ερμής 

Θα δώσω. Γεια σου, Οδυσσέα. Καλή τύχη 

 

Ο Ερμής φεύγει. Λίγο πιο κάτω εμφανίζεται η Κίρκη με τους τρεις 

συντρόφους – γουρούνια [που περπατάνε στα 4] 

 

Κίρκη 

Να, βοσκήστε λίγο δω. Γεια σου, ξένε. Αχ, κάπου σ‟ έχω ξαναδεί! Πώς σε 

λένε; 

Οδυσσέας 

Είμαι ο Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης 

Κίρκη 

Ουάου, ο Οδυσσέας! Έχω ακούσει τόσα για σένα. Διάβασα και τη 

συνέντευξή σου στο “Olymbos news”. Κούκλος ήσουν στη φωτογράφηση. 

Οδυσσέας 

Έχω φωτο - γένια! Μα ας τ‟ αφήσουμε αυτά. Μήπως είδες τους 

συντρόφους μου; Πρέπει να πέρασαν από δω. 

 

Οι σύντροφοι – γουρούνια προσπαθούν να μιλήσουν, αλλά βγάζουν 

κραυγές. Η Κίρκη τους κρύβει από πίσω της και τους βαράει με το ραβδάκι 

της. 
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Κίρκη 

Σους συντρόφους σου; Εεεε, μμμ, όοοχι. Μα κάτσε να σε κεράσω κάτι. 

Φαίνεσαι κουρασμένος. Πιες αυτό, έχει βιταμίνη C! 

Οδυσσέας 

Όντως μου χρειάζεται μια βιταμίνη «με». Δώσε μου να πιω. 

 

Ο Οδυσσέας πίνει και η Κίρκη τον χτυπά συνέχεια με το ραβδί της, αλλά 

δεν γίνεται τίποτα. 

 

Κίρκη 

Μα καλά, γουρούνι είσαι; Σίποτα δεν καταλαβαίνεις; 

 

Ο Οδυσσέας βγάζει ένα νυχοκόπτη 

 

Οδυσσέας 

Μάγισσα Κίρκη, τα ξέρω όλα. Μεταμόρφωσες τους συντρόφους μου σε 

γουρούνια. Όμως τα μάγια σου δεν περνάνε σε μένα. 

 

Η Κίρκη πέφτει στα πόδια του 

 

Κίρκη 

Ω Οδυσσέα, λυπήσου με. ε παρακαλώ μη με σκοτώσεις.  

 

Ο Οδυσσέας κοιτά τους θεατές 

 

Οδυσσέας 

Γυναίκες! Μια ζωή μέσα στην υπερβολή! Σι λες Μις Πίγκυ; Εγώ μια 

παρανυχίδα θέλω να κόψω. ήκω πάνω κι άσε τις κλάψες. Κάνε τους 

συντρόφους μου όπως ήταν πριν. 

 

Η Κίρκη σηκώνεται και λέει τα μαγικά λόγια. 
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Κίρκη 

Εντάξει, φιλεύσπλαχνε Οδυσσέα. ε 82 λεπτά οι σύντροφοί σου θα είναι 

όπως πριν. Να πάρε κι αυτό. 

 

Η Κίρκη του δίνει ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο 

 

Οδυσσέας 

Σι είναι αυτό, Κίρκη; Μήπως κάποιο από τα μαγικά σου; 

Κίρκη 

Όχι, όχι Οδυσσέα. Είναι λίγα μπριζολάκια φρικασέ για το ταξίδι σου. 

Οδυσσέας 

΄ ευχαριστώ, μάγισσα. Κατά βάθος είσαι καλή. Γεια σου τώρα. Ελάτε 

σύντροφοι… γουρούνια …  τέλος πάντων…. Ελάτε… σκέτο! 

Κίρκη 

Σι άντρας, Θεέ μου… 

 

 

Η Κιρκη φεύγει απ τη μία κι απ την άλλη, οι σύντροφοι και ο Οδυσσέας, 

πάνε στο καράβι τους 

 

Συνεχίζεται… 

 
Το έργο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα 

 


