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Ο Οδυσσέας αφήνει 

την Τροία και αναζητά τον δρόμο 

προς την Ιθάκη. Με το θάρρος του και  

την εξυπνάδα του ξεπερνά όλα τα εμπόδια,  

τον Κύκλωπα, την Κίρκη, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη. 

Στο πλευρό του πάντα η θεά Αθηνά.  

Για την Ιθάκη είναι μακρύς ο δρόμος  

και αρχίζει κάπως έτσι:

Την πρώτη μέρα που ’φυγαν τα πλοία από την Τροία
κακοκαιρία έκανε κι έπιασε τρικυμία.

Την άγκυρά τους έριξαν στη χώρα των Κικόνων,
κι αφού τη λεηλάτησαν, τρώγαν και πίναν μόνον.
Ο Οδυσσέας μάζεψε τους άντρες του να φύγουν·
για μέρες έψαχναν στεριά και τρόπο να ξεφύγουν.
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Την πρώτη μέρα που ’φυγαν τα πλοία από την Τροία 
κακοκαιρία έκανε κι έπιασε τρικυμία.
Την άγκυρά τους έριξαν στη χώρα των Κικόνων,
κι αφού τη λεηλάτησαν, τρώγαν και πίναν μόνον. 
Ο Οδυσσέας μάζεψε τους άντρες του να φύγουν· 
για μέρες έψαχναν στεριά και τρόπο να ξεφύγουν. 

Επόμενος προορισμός, των Λωτοφάγων Χώρα,
κι οι Λωτοφάγοι τούς κερνούν γλυκούς λωτούς για ώρα. 
Μα οι λωτοί ήταν μαγικοί και όποιος δοκιμάζει 
ξεχνάει τα πάντα στη στιγμή· κι ο Οδυσσέας φωνάζει 
να φύγουν απ’ τη χώρα αυτή και πίσω να γυρίσουν 
κι όλη τη νύχτα έψαχναν πού θ’ αγκυροβολήσουν. 





Σ’ ένα νησί πλησίασαν με μια σπηλιά μεγάλη
κι εμπρός τους ένας Κύκλωπας αμέσως ξεπροβάλλει. 
Ο γίγαντας Πολύφημος μες στη σπηλιά τούς βάζει, 
τους κλείνει και την είσοδο και δυο κατασπαράζει.
Ο Οδυσσέας στρώθηκε σχέδιο να καταστρώσει 
και του ’χωσε στο μάτι του ξύλο να τον τυφλώσει. 
Για να γλιτώσουν, όλοι τους κάτω απ’ τ’ αρνιά δεθήκαν,
απ’ τη σπηλιά το έσκασαν και ευτυχώς σωθήκαν.

Ο Οδυσσέας κι οι άντρες του φτάσαν σ’ ένα νησάκι 
και άραξαν τα πλοία τους σε ένα λιμανάκι. 
Εκεί βρήκε τον Αίολο, που για να τον βοηθήσει,
του δίνει ανέμους σ’ ένα ασκί, πίσω για να γυρίσει. 
Ο Ζέφυρος τους έσπρωχνε, κόντευαν στην Ιθάκη,
όμως οι άντρες το ασκί το άνοιξαν λιγάκι. 
Φυσούν ανέμοι δυνατοί, και φτάνουν σε λιμάνι,
μα κι αποκεί εφύγανε τα πλοία μάνι μάνι. 
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