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Τίποτα δε γίνεται στην Τροία. Έχουν περάσει δέκα χρόνια 
από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και επικρατεί απόλυτη 
ηρεμία. Η νεαρή θεά Λία και το φιλαράκι της ο Λίθος ανα-
λαμβάνουν την αποστολή να ξεκαθαρίσουν αυτή την κα-
τάσταση. Αλλά οι λάθος συναναστροφές και διάφορες κα-
ταστροφές θα οδηγήσουν την κατάσταση εκτός ελέγχου… Ο
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Ξαφνικά ακούγεται βοή από ρόδες 
και οπλές αλόγων. Αυτό που βλέπει 
ο Οδυσσέας μέσα από τα μάτια του 
Δούρειου Ίππου του παγώνει το αίμα. 

«Οι Τρώες… επιτίθενται. Κλείστε την 
καταπακτή! Γρήγορα!» φωνάζει στους 
στρατιώτες του.
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Στην Ιθάκη, 
στο παλάτι του Οδυσσέα…

Στην Ιθάκη, 
στο παλάτι του Οδυσσέα…

Η Πηνελόπη γέρνει προς τα πίσω στο κάθισμά της. Με 
επικριτικό βλέμμα εξετάζει το υφαντό που φτιάχνει. 

«Χμ, θα μπορούσα να προσθέσω λίγη μαύρη κλω-
στή για να κάνω πιο μακριά την ουρά αυτού του ταύ-
ρου», εκτιμάει.

Ξαναπιάνει τη βελόνα και τεντώνει με το χέρι 
της το ύφασμα στο σημείο που θέλει να περάσει τη 
βελονιά…

Κρακ! Ο ήχος κάποιου δοχείου που σπάει ακού-
γεται απ’ τον διάδρομο. Η Πηνελόπη τρυπάει με τη 
βελόνα το δάχτυλό της. 

«Άουτς! Αυτή τη φορά παράγινε το κακό!» φωνά-



* Διαμερίσματα των γυναικών που βρίσκονταν στον όροφο του σπιτιού.

ζει εκνευρισμένη καθώς σηκώνεται να δει τι γίνεται.
Πηγαίνει προς την πόρτα πιπιλώντας το δάχτυ-

λο που τρύπησε, την ανοίγει και ανακαλύπτει ένα 
σπασμένο βάζο κοντά στην είσοδο του υπνοδωμα-
τίου της. 

«Ευρύκλεια!» φωνάζει. «Ευρύκλεια!»
Η γριά παραμάνα του Οδυσσέα εμφανίζεται σέρ-

νοντας τα πόδια της. Βλέποντας το σπασμένο βάζο 
στο πάτωμα, παίρνει λυπημένο ύφος. 

«Θα είναι κάποιος απ’ τους μνηστήρες, κυρά μου. 
Είδα αρκετούς που βολτάριζαν μέσα στους διαδρό-
μους λες κι ήταν στο σπίτι τους». 

«Τώρα ανεβαίνουν μέχρι και τον γυναικωνίτη*;» 
αναφωνεί η Πηνελόπη. «Δηλαδή πραγματικά δε σέβο-
νται πλέον τίποτα». 

«Πλέον τίποτα», τονίζει η Ευρύκλεια. «Έχουν σχε-
δόν αδειάσει όλα τα κελάρια από τρόφιμα και κάθε 
μέρα πίνουν έναν καινούριο αμφορέα με κρασί. Πολύ 
σύντομα θα αναγκαστούμε να μασουλάμε τα κόκαλα 
που αυτοί οι αγροίκοι πετάνε παντού εδώ μέσα. Η 
τραπεζαρία έχει γίνει ένας σκουπιδότοπος». 

«Ελπίζω ο Τηλέμαχος να μην είναι μαζί τους. Δεν 
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είναι παρά δέκα χρόνων και δε θέλω να έχει κακές 
επιρροές». 

«Όχι, κυρά μου, ο γιος σου είναι στην ακτή και 
κοιτάζει τη θάλασσα. Θα ήθελε να δει κάπου στον 
ορίζοντα το πανί του πατέρα του».

«Αχ, και να επέστρεφε ο Οδυσσέας και να έδιωχνε 
όλους αυτούς τους μνηστήρες από εδώ μέσα, καλή 
μου Ευρύκλεια», αναστενάζει η Πηνελόπη. 

«Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο 
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άνδρας σου έφυγε να πολεμήσει τους Τρώες. Ο Τηλέ-
μαχος ήταν μωρό όταν ο Οδυσσέας έφυγε απ’ την 
Ιθάκη. Τι γίνεται εκεί κάτω, στην Τροία; Κανένας 
αγγελιαφόρος δε μας έφερε κάποιο νέο. Κανείς δεν 
ξέρει τι απέγιναν οι πολεμιστές μας, ούτε καν αν ο 
Οδυσσέας είναι ακόμη ζωντανός». 

Καταβεβλημένη απ’ τη θλίψη, η γριά παραμάνα 
πνίγει έναν λυγμό. 

«Έλα τώρα», την καθησυχάζει η Πηνελόπη αγκαλιά-
ζοντάς την απ’ τους ώμους, «ο Οδυσσέας είναι ζωντα-
νός. Το νιώθω. Θα επιστρέψει στην πατρίδα του».

«Για προσπάθησε να το κάνεις αυτό κατανοητό, 
κυρά μου, σε όλους αυτούς τους άξεστους που έχουν 
κατακλύσει το παλάτι σας. Δηλώνουν σε όποιον κάθε-
ται να τους ακούσει πως ο Οδυσσέας είναι νεκρός 
και ονειρεύονται να σε παντρευτούν. Ο χειρότερος 
απ’ όλους, ο Αντίνοος, είναι σίγουρος πως θα γίνεις 
γυναίκα του και πως το βασίλειο της Ιθάκης θα έρθει 
στα χέρια του».

«Ας ονειρεύεται το γουρούνι! Καλύτερα να πεθάνω 
παρά να ανήκω σε κάποιον από αυτούς τους φωνα-
κλάδες! Άκου… Μέχρι εδώ ακούγονται οι αγριοφω-
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νάρες τους. Μετέτρεψαν το παλάτι του Οδυσσέα σε 
κακόφημη ταβέρνα. Που να τους μεταμόρφωναν οι 
θεοί σε μουχλιασμένα κούτσουρα! Δεν πρόκειται να 
παντρευτώ κανέναν τους, το ορκίζομαι. Θα πέσω στη 
θάλασσα αν…»

«Σκέψου τον Τηλέμαχο», τη διακόπτει η Ευρύ-
κλεια. «Είναι μικρός κι έχει ανάγκη τη μητέρα του. 
Χρησιμοποίησε καλύτερα την πονηριά σου, κυρά 
μου, για να τους κάνεις να περιμένουν. Στο τέλος θα 
αναγκαστούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ένα παραπονιάρικο γάβγισμα ακούγεται απ’ το κάτω 
μέρος της σκάλας.

«Είναι ο σκύλος του Οδυσσέα, ο Άργος», λέει η 
παραμάνα. «Κάποιος από αυτούς τους άρπαγες θα πρέ-
πει να τον πέταξε έξω με τις κλοτσιές». 

Κατακόκκινη από θυμό, η Πηνελόπη ετοιμάζεται 
να κατέβει στην αίθουσα του συμποσίου, όταν ακού-
γονται βαριά βήματα στα σκαλιά. Κάποιος ανεβαίνει 
στον γυναικωνίτη… με τη χάρη βέβαια μιας αρκούδας. 
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«Έρχεται ο Αντίνοος!» της λέει τρομοκρατημένη η 
Ευρύκλεια, που πήγε να δει. «Το μάτι του είναι θολό 
και παραπατάει. Τρέχει περισσότερο κρασί στις φλέ-
βες του παρά αίμα».

Ο άνδρας στέκεται στο κεφαλόσκαλο: ένας κοκκι-
νοτρίχης γίγαντας με ζωσμένο στο πλάι το σπαθί του.

«Ξεκουμπίσου, γριά, από εδώ»! μουγκρίζει σταμα-
τώντας μπροστά απ’ τις δύο γυναίκες.

Καθώς η Ευρύκλεια πηγαίνει και στέκεται μπρο-
στά απ’ την κυρά της για να την προστατεύσει, ο αγροί-
κος βάζει το χέρι του στο ξίφος του. 

«Σου είπα να…» ξεκινάει να λέει απειλητικά.
«Φτάνει!» φωνάζει έξαλλη  η Πηνελόπη. «Εδώ είναι το 

σπίτι μου! Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να δίνεις διαταγές!» 
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Ο Αντίνοος σκάει στα γέλια.
«Αυτό ακριβώς λείπει από εδώ μέσα: κάποιος που 

να δίνει διαταγές και να πετάξει όλους τους άλλους 
μνηστήρες στον δρόμο. Παντρέψου με, όμορφη Πηνε-
λόπη, και σου υπόσχομαι να ξαναφέρω την ηρεμία 
σε αυτή την οικία».

«Ο Οδυσσέας…»
«Ο Οδυσσέας είναι μακριά, ο Οδυσσέας είναι 

νεκρός, ο Οδυσσέας δε θα ξανάρθει ποτέ. Έτσι έχουν 
αποφασίσει οι θεοί», της ανακοινώνει ο άνδρας τελε-
σίδικα. «Παντρέψου με και ούτε εσύ ούτε ο γιος σου 
δε θα μετανιώσετε για τη μοίρα σας». 

Η Πηνελόπη έχει κουβέντες θυμού στην άκρη της 
γλώσσας της. Είναι έτοιμη να τις πετάξει στα μούτρα 
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