












































































«ΟΔΥΣΣΕΑ ΓΥΡΙΣΕ ΣΠΙΤΙ» Ιάκωβος Καμπανέλλης 

Δραματουργική επεξεργασία 

Πρόσωπα: Οδυσσέας: σκέφτεται, κατεργάρης, κοροϊδεύει, ήρωας, τυχοδιώκτης, 

λαγωνικό, φοβερός, ακίνδυνος, καημένος, θρύλος ( π.χ. Ολυμπιακός), κλέφτης, 

απατεώνας, έμπορος, δόξας, μετάνοια, βολικός, ατσίδας, δυστυχισμένος, τρελός, 

ράκος. 

Λάσπη, τρέλα, μαρτύριο, ελπίδες.  

Νεφέλη: μεσόκοπη, νεάζουσα  

Νέστορας: γριά αλεπού 

Αντιθέσεις: συμφωνία # διαφωνία, κάλπικος # αληθινός, φαίνεσθαι # είναι, πίστη 

(λατρεία) # ανεπάρκεια γοήτρου, τρόμος # κουράγιο, τρομάρα # χαχανα, 

αδιαμαρτύρητα # αναρχία, φανατικοί οπαδοί # αγώνας /  ψηλά # τίποτα 

 Έχουμε ανάγκη το θρύλο; 

Άλλα λέω και άλλα κάνω. 

Η αλήθεια: Εξιλέωση ή εκδίκηση; 

 Μπορείς να είσαι αυτό που θέλεις εσύ; 

Ενέργειες: σκέφτομαι, κολυμπώ, στάση (εξέγερση), ουσία, πίστη, γόητρο, δέχομαι 

αδιαμαρτύρητα, κακοήθης αναρχία, λατρεία, είδωλα, αγώνας, κουράγιο, κλέφτες και 

κλεπταποδόχοι, ύπουλα, ζητώ, δάσος χέρια κουνιούνται, κακόμοιρα γεροντάκια, 

έντρομοι, αγώνες φαγητού, τρομάρα, μαγεμένοι, ανήσυχοι, φανατικοί οπαδοί, 

κλέβουν, δόξα -  τέρας, δαιμονική χαρά, φωνές (στη βουλή), μετάνοια, μιλάνε όπως 

να ναι και όπως τύχει, περπατώντας, εξομολόγηση μεγαλόφωνα, αντίδραση, 

ειλικρίνεια, λεφτά, ερωτήσεις ( ανακριτική καρέκλα), αποκαλύψεις, άμυνα, ανάγκη, 

συνομωσία ( μπορεί να είσαι αυτό που θέλεις εσύ), εκλιπαρώ, ελέγχω, συναίσθημα 

αμαρτίας και ενοχής, πονηριά, σύντροφος –ια, στάση, ανταρσία, επανάσταση. 

 Ελπήνορας – Ο Οδυσσέας θυμωμένος έτοιμος να φύγει – αλλά θα ξανάρθει. 

Ο Εύανδρος βγάζει λόγο στη βουλή – Επισημαίνει τον κίνδυνο από χρόνια έλλειψη 

πολιτικών ειδώλου, εμπνεύστηκε (το μοιραίο) το μύθο του Οδυσσέα  προς 

κατανάλωση. 

Στο νησί της Κίρκης: Το ραδιόφωνο μεταδίδει περιγραφή της άφιξης του Οδυσσέα – 

Ο Οδυσσέας επιστρέφει με το Λύσανδρο για ν’ αγωνιστεί (εκείνος τον φροντίζει). 
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Ακούγονται ζητωκραυγές, ζήτω από το ραδιόφωνο, περνούν και φεύγουν οι 

σύντροφοι, ο Οδυσσέας κρύβεται. 

Κίρκη – Ελπήνορας – Ο Εύανδρος εμφανίζεται πάλι, και ο Οδυσσέας – Κίρκη, 

παραλήρημα του Οδυσσέα, Φωτογράφοι παίρνουν φωτογραφίες – Η Νεφέλη 

απειλή ότι μπορεί να γίνει διάσκεψη διεθνής για ν’ αναγνωρίσουν τον άλλον – 

απάτη  παραλήρημα του Οδυσσέα. 

Συνομιλία Οδυσσέα – Ευάνδρου (φιλοσοφεί για το θέμα) της ουσίας, αποχωρεί ο 

Εύανδρος. 

Μπαίνει ο Νικίας – για να πάρει εκδίκηση με το γάντι. 

 Ο Εύανδρος στη βουλή – Μετά τη φοβερή νύχτα, τον κατηγορούν για απατεωνιά, 

απογοητεύτηκε ο κόσμος από την άλλη εικόνα του Οδυσσέα, κατηγορούνται για 

αδέξιο χειρισμό της κατάστασης, απειλεί για εκλογές. 

Ραδιόφωνο: υγειονομικό δελτίο – Στο ξενοδοχείο ήρθε ο διπλωμάτης – Γκαρσόν  

μαρτυρά όλη την αλήθεια, τις αποκαλύψεις, τρομάζει ο διπλωμάτης. 

 Μπαίνει ο Εύανδρος βιαστικά και φεύγει εκνευρισμένος. 

Οι σύντροφοι περνούν καλοντυμένοι (συνεργάζονται με την Κυβέρνηση), ο 

διπλωμάτης φιλοσοφεί. 

Μπαίνει ο Οδυσσέας με το Λύσανδρο, Συνομιλία Οδυσσέα – διπλωμάτη, ο 

Οδυσσέας τον λέει όλη του την αλήθεια, ποιος πραγματικά είναι. Ο διπλωμάτης 

δηλώνει τι σκέφτεται η Ιθάκη για τον Οδυσσέα. 

Ο σερβιτόρος ενημερώνει τον Οδυσσέα για το σχέδιο φυγής του για την Ιθάκη, το 

πλοίο ετοιμάζεται.  

Εμφανίζεται ο Εύανδρος και τον προτείνει να αναιρέσει, για να τον αφήσουν 

ελεύθερο, αλλά αυτός αρνείται, φιλοσοφούν για τις ευκαιρίες. 

Ο Εύανδρος κατηγορεί τον Οδυσσέα ότι ομολόγησε για εκδίκηση. Ο Οδυσσέας 

φιλοσοφεί για την Ιθάκη. 

Μπαίνει η Κυρία με το γιο της Τηλέμαχο. Μετά ο Εύανδρος – Ο διπλωμάτης τον 

ενημερώνει για τη φυγή του Οδυσσέα, ο Εύανδρος τα ξέρει όλα.  

1) Ένα πρόσωπο τα λόγια του και οι άλλοι σχολιάζουν με το σώμα – έκφραση ή

του απαντάνε με το πρόσωπο του ρόλου τους.

2) Παγωμένη εικόνα το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, με κύριο στοιχείο την ενέργεια

και τη σχέση του με τους άλλους.
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3) Παγωμένη εικόνα τα ζευγάρια και τις σκηνές με τη σχέση μεταξύ τους. Π.χ. «το 

Έρως ανίκατε  μάχαν» σε σχήμα βέλους. 

4) Τα ζευγάρια: με τη θέα του ισχυρού και του αδύνατου σε χορό, σε σχέση 

ανταγωνιστική. 

Τα λόγια τους κάτω, επάνω και στη μέση στα 3 επίπεδα σαν να παίζουν μπάσο. 

Εικόνα:  Η Κίρκη και ο κόσμος ευτυχίας; 

              Ο Εύανδρος και ο κόσμος του νησιού 

              Η Νεφέλη και οι ναύτες – πεζοναύτες 

              Η Πηνελόπη και οι μνηστήρες 

              Ο Τηλέμαχος και οι μνηστήρες 

              Ο Νίκαιας και όλοι οι δυσαρεστημένοι – χαμένοι 

 Η εξυπνάδα του Οδυσσέα 

Οι σύντροφοι – Ο Λύσανδρος και ο Οδυσσέας = (εξάρτηση) κόντρα 

 Ο Λύσανδρος και ο Οδυσσέας = εξάρτηση 

Με 4 κινήσεις μένουν ακίνητοι και όποιον ακουμπάω λέει τη φράση του με κίνηση. 

Λύνουμε μια παγωμένη εικόνα στο αντίθετο με δικά μας λόγια  

Κίρκη = Η ευτυχία   Οδυσσέας = εξυπνάδα   Νεφέλη = Έρωτας   Λύσανδρος = 

δίλημμα 

Εύανδρος =             διπλωμάτης = υπόγεια δράση  Πηνελόπη =  

Τηλέμαχος =                Νικίας=  

Οι σύντροφοι εναντίον του Οδυσσέα: γιατί  εξεγείρονται, τί διεκδικούν; 

Σύντροφοι: περπάτημα στρατιωτικό, σηκώνοντας βάρος, ηττημένοι, παγιδευμένοι. 

Σε τι τους ξεγέλασε; 

Εύανδρος – διπλωμάτης: σαν δυο γάτες έτοιμες να χιμήξουν. 

Το πολλά γεννούν το δέος σε στροφή και εικόνα. 

 

1) Δημιουργούμε φράσεις με τις λέξεις : κατεργάρης, κοροϊδεύω, τυχοδιώκτης, 

ακίνδυνος, καημένος, θρύλος, απατεώνας. 

2)  κλέφτης, απατεώνας, λάσπη, τρέλα, κοροϊδεύει, τυχοδιώκτης, έμπορος δόξας, # 

σκέφτεται, ήρωας, φοβερός, ακίνδυνος, καημένος, θρύλος, ράκος. 

3) 2 κύκλοι: α) συμφωνία, κάλπικος, φαίνεσθαι, ανεπάρκεια γοήτρου, 

αδιαμαρτύρητα, τρομάρα, φανατικοί οπαδοί, ψηλά #  διαφωνία, αληθινός, είναι – 

ουσία, πίστη – λατρεία, κουράγιο, χάχανα, αναρχία, τίποτα (ξεπεσμός). 

4) Θρύλος: 2 αντίπαλες ομάδες ΠΑΟΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

5) Παιχνίδι με τις λέξεις: αλήθεια – θάλασσα. 
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6) Λέω το Α και κάνω το αντίθετο.

7) Μουσική και: κολυμπώ, μαγεύομαι, ανήσυχα, δαιμονική χαρά, φωνές – μιλάνε

όπως να ναι, εξομολόγηση δυνατά και τυχαία. 

8) Ανταρσία – εξέγερση απέναντι στον πρωθυπουργό, που προσπαθεί να βγάλει

λόγο. – διεκδικούν και φωνάζουν. 

9) μουσική και ζευγάρι: έλεγχος – άμυνα, λατρεία – είδωλο.

10) Περπατάμε: συνωμοτικά, πονηρά, με ενοχή, ανήσυχα, κλέβω και

κλεπταποδόχος, κακόμοιρα γεροντάκια, έντρομοι, δάσος χέρια κουνιούνται, 

κακοήθης αναρχία, ράκος, στη λάσπη, δυστυχισμένος, τρελός. 

11) Μουσική και θάλασσα – σ’ ένα μικρό νησί, μικρός χώρος. Απολαμβάνουμε ό,τι

θέλουμε στην παραλία και μέσα στο νησί. 

12) Η αστυνομία αμήχανη, δεν ξέρει πώς να χειριστεί την εξομολόγηση όλων των

αμαρτιών – 2 ομάδες. 

13) Όλοι πάνω σε μια βάρκα που παλεύει με άγρια κύματα. Κάνουμε έναν κύκλο με

τα χέρια μας και οι άλλοι μέσα παλεύουν να σωθούν. 

14) Δημιουργούμε το άγαλμα – είδωλο του Οδυσσέα με το είναι και το φαίνεσθαι και

οι άλλοι τον κάνουν ερωτήσεις. 

Τα κοινά στοιχεία 

1) Γαϊτανάκι: Ο Οδυσσέας στο κέντρο και όλοι οι άλλοι σε σχέση μ’ αυτόν.

2) Η θάλασσα: οι σύντροφοι = ναύτες, αλλά και κακό, τους κρατάει μακριά από τους

δικούς τους. 

Κίρκη – Νεφέλη: Τους φέρνει πάντα καινούργια πρόσωπα, όχι μονοτονία στη ζωή 

τους, είναι ένα θαύμα. 

Τηλέμαχος – Κρατάει μακριά τον πατέρα του άρα δεν την αγαπάει. 

Όλους τους άλλους: Ο τόπος τους είναι πέρασμα, κι αυτό δυσκολεύει τον έλεγχο 

της κατάστασης, της νοοτροπίας, των συνηθειών, ηθών και εθίμων. 

Το φυσικό τοπίο, το περιβάλλον και η ψυχοσύνθεση του κόσμου, συναισθηματικοί 

 αναζητούν είδωλο. 

3) Τα πολιτικά πρόσωπα: Ο πρωθυπουργός, ο διπλωμάτης, η Κλειώ ( επί των

δημοσίων σχέσεων) 

4) Το νησί και γύρω η θάλασσα – κοινωνία δεμένη. Η αστυνομία;

 Πώς θα γίνει η αρχή. Στην παραλία απολαμβάνουν το μπάνιο, παίζουν παιδία και 

βγαίνει ο Οδυσσέας από τη θάλασσα. 
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Κανείς δεν λέει όλη την αλήθεια. 

Σχόλια 

Κρίση αλήθειας, ξεπεσμένος Οδυσσέας,  είναι και φαίνεσθαι,  αμφισβήτηση,  πλοκή 

Πολυκράτης  οργανώνει την επανάσταση 

Λύσανδρος   ο κολλητός του Οδυσσέα 

Πύρρος        δύσπιστος για επανάσταση, ψαρεύει, απόμακρος 

Αρίστος        

Φιλάρετος     

Αγαθίας         

Κλείτος          ταραξίας 

Πολυκράτης   

Ελπήνορας   γομάρι, καθυστερημένος 

Τι θα ήθελαν να πουν οι σύντροφοι στον Οδυσσέα 

(μπορεί να ξεκινήσει κι έτσι). 
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