
Ο πόλεμος της Τροίας έχει τελειώσει  

και οι νικητές Έλληνες δώδεκα πλοία έχουν 

φορτώσει με σκοπό στην πατρίδα τους  

να γυρίσουν. Ο πολυμήχανος Οδυσσέας  

είναι ο αρχηγός τους και ο άνεμος ο οδηγός τους! 

Στο επικό αυτό ταξίδι πολλές περιπέτειες θα περάσει 

ο Οδυσσέας μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη…
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Ο πόλεμος της Τροίας έχει επιτέλους τ ελειώσει
και οι νικητές Έλληνες δώδεκα πλοία έχουν φορτώσει.

Στην πατ ριδα θέλουν να γυρίσουν

και με τους δικούς τους ήσυχα να ζήσουν.

Ο Οδυσσέας είναι ο αρχήγοσ τους

κι ο άνεμος ο οδήγοσ τους.
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δυνατ οσ ανεμοσ φύσηξε προς τον βορρά
και τα καράβια έφτασαν στης Θράκης τα νερά.

Οι Έλληνες, όταν ησύχασε ο αέρας, στη χώρα τών ΚιΚονών 

όρμησαν κι άρχισαν να κάνουν καταστροφές. Οι Κίκονες, φοβισμένοι, έτρεξαν και 

κρύφτηκαν ψηλά στα βουνά. Ο Οδυσσέας επέμενε να φύγουν όσο πιο γρήγορα 

γινόταν. Όμως οι σύντροφοί του ήθελαν να γλεντήσουν. Ήπιαν άφθονο γλυκό 

κρασί και το βράδυ αποκοιμήθηκαν γύρω από τη φωτιά. Όταν ο ήλιος ανέτειλε, 

οι Κίκονες βγήκαν από τις κρυψώνες τους και σκότωσαν πολλούς. Οι υπόλοιποι 

Έλληνες έτρεξαν στα καράβια να σωθούν.
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Ο πόλεμος της Τροίας έχει τελειώσει  
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