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Στόχος της έκδοσης αυτής είναι να συνδράμει στη γενικότερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης 
της νεολαίας για την Ελιά και το Ελαιόλαδο, την οποία εδώ και τρία χρόνια υλοποιεί ο ΣΕΔΗΚ σε 
συνεργασία με Υπηρεσίες και Φορείς της Εκπαίδευσης αλλά και μεμονωμένους εκπαιδευτικούς 
της Κρήτης.  

Η ευαισθητοποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι, παρά το ότι οι παραδοσιακοί δεσμοί των 
κατοίκων της Κρήτης με την Ελιά και το Ελαιόλαδο διατηρούνται ακόμη σε σχετικά υψηλό 
επίπεδο, διαπιστώνεται ότι δε συμβαίνει το ίδιο και με τη νεολαία. Η εισαγωγή στο νησί νέων 
τεχνολογιών και ξενόφερτων συνηθειών τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχει χαλαρώσει τους 
δεσμούς της νεολαίας με παραδοσιακά διατροφικά πρότυπα και τις άλλες παραδόσεις του 
νησιού, οι οποίες -όπως έχει τεκμηριωθεί από σημαντικές διεθνείς μελέτες- αποτελούν το 
μυστικό της καλύτερης υγείας και μακροζωίας των παλαιών Κρητικών. 

Η προσπάθεια του ΣΕΔΗΚ για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας ως προς την Ελιά και το 
Ελαιόλαδο, άρχισε από το 2010 με την οργάνωση «περιηγητικών ημερίδων εκπαιδευτικών», οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν μία σε κάθε Νομό της Κρήτης. Ακολούθησε η πραγματοποίηση 
θεατρικών δρώμενων από μαθητές Σχολείων, που οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, έπειτα από 
τη συνεργασία Σχολείων και Δήμων σε Σητεία, Ηράκλειο, Γέργερη, Πέραμα, Ρέθυμνο, Χανιά, 
Κολυμπάρι και Κίσσαμο και συνεχίστηκε με θεατρικές παραστάσεις Σχολείων που οργανώθηκαν 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΣΕΔΗΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς 2016 στα Χανιά και 
στο Ρέθυμνο. Φωτογραφίες και περιγραφές από τις εκδηλώσεις αυτές υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr καθώς και στις τελευταίες σελίδες της παρούσας έκδοσης. 

Στην οργάνωση των θεατρικών αυτών παραστάσεων, αποφασιστική ήταν η συμβολή της κ. 
Αγγέλας Μάλμου, πρώην Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής Δυτικής Κρήτης, στην οποία 
και αναθέσαμε τη συγγραφή της παρούσας έκδοσης, η οποία ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει 
σημαντικό βοήθημα για τα Σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συνεχίσουν την 
προσπάθεια στο μέλλον. 

Για όλα αυτά ευχαριστούμε θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς που από διάφορες θέσεις, 
Διευθυντών, Προϊσταμένων αλλά και πρωτεργατών των εκδηλώσεων και δράσεων, υποστήριξαν 
την προσπάθειά μας αλλά και την κ. Αγγέλα Μάλμου ιδιαιτέρως, της οποίας την πολύτιμη 
συνεργασία ελπίζουμε να έχουμε και στο μέλλον. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔΗΚ 
 

Γιώργος Μαρινάκης 
Δήμαρχος Ρεθύμνου 

http://www.sedik.gr/
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Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη και ο καθοριστικός ρόλος του ελάινου  
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Ο μάντης και ιερέας Επιμενίδης εξαγνίζει την Αθήνα από φοβερό λοιμό. Οι Αθηναίοι  
του προσφέρουν χρήματα και γη της Αττικής αλλά εκείνος προτιμά, ως μέγιστη αμοιβή,  
την εξαιρετική τιμή να στεφανωθεί με ένα κλαδί από την ιερή ελιά της θεάς Αθηνάς. 
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διαγωνισμό αντοχής και ποιότητας μεταξύ ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων. 
 

Δακοσυναπάντημα …………………………….……………………………………………………………………………….…………………………………….……. 24 
Ο δάκος, η μύγα της ελιάς και ο μεγαλύτερος εχθρός της, αποκαλύπτει την ταυτότητά του  
και τον κύκλο της ζωής του. 
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Πληροφορίες, μέσω της θεατρικής δράσης, για την περίπλοκη και επίπονη επιχείρηση  
εξολόθρευσης του φοβερού εχθρού της ελιάς, του δάκου.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Λίγα λόγια για το έργο 

 

Μετά από περιπετειώδη περιπλάνηση που κράτησε είκοσι χρόνια, ο Οδυσσέας, επιστρέφει 

επιτέλους στην πατρίδα του, την Ιθάκη. Εκεί η περιπέτεια συνεχίζεται. Πρέπει να 

αντιμετωπίσει την απαράδεκτη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από μια ομάδα επίδοξων 

διεκδικητών του θρόνου και της καρδιάς της πιστής συζύγου του, Πηνελόπης.  

Η Αθηνά, η προστάτιδα θεά του, τον καθοδηγεί για το τι πρέπει να κάνει. Μεταμορφωμένος 

από τη θεά σε ζητιάνο, κατορθώνει να εξοντώσει τους μνηστήρες και να παρουσιαστεί στη 

συνέχεια με μεγαλοπρέπεια στην Πηνελόπη. Εκείνη τον αντιμετωπίζει με δυσπιστία -γιατί 

πολλά είχε περάσει βάσανα- και τον δοκιμάζει χρησιμοποιώντας ως τέχνασμα αναγνώρισης 

το συζυγικό τους κρεβάτι.  

Το κρεβάτι αυτό είχε μια ιδιαιτερότητα, η οποία ήταν κοινό μυστικό του ζευγαριού. Ήταν 

ριζωμένο(!) δεδομένου ότι ήταν κατασκευασμένο από τον ίδιο τον Οδυσσέα πάνω σε μια 

ζωντανή(!) ελιά. 

Ας πάρουμε μια «γεύση» από την επιστροφή του θαλασσοδαρμένου ήρωα κι ας δούμε το 

ρόλο που έπαιξε η ελιά στην αναγνώρισή του. 

 
Εισαγωγική Σκηνή 

 

Η σκηνή αυτή κατατοπίζει το θεατή για πρόσωπα και γεγονότα. Η αφήγηση ρέει ποιητικά. Μια παραλία και το 

σώμα ενός άντρα που δείχνει να κοιμάται. Ακούγεται απαλή μυστηριακή μουσική, που διακόπτεται από τον 

παφλασμό των κυμάτων. Ξαφνικά, μέσα από τα κύματα αναδύονται γυναικείες μορφές. Είναι οι Νηρηίδες 

Αμφιτρίτη, Θέτις, Γαλήνη και Αγαύη. Τα κύματα παριστάνονται με μια σειρά από μακρόστενα υφάσματα σε 

αποχρώσεις του μπλε και του γαλάζιου. Ανάμεσά τους παρουσιάζονται αυτές οι γυναικείες μορφές.  

 
Αγαύη: Τον άφησαν και έφυγαν με το χρυσό το πλοίο 
οι Φαίακες οι ευγενείς, τον άγνωστο στο κρύο. 
Αμφιτρίτη: Άγνωστος δεν είναι αδελφή, αυτός εδώ που βλέπεις!  
Αχ, ποσειδώνιε θυμέ, 
όλα τα ανατρέπεις! 
Γαλήνη: (Προς την 

Αμφιτρίτη) Τον 
Ποσειδώνα άντρα σου, 
εσύ πρέπει  
να τρέμεις… 
Εχθρός του είναι 
αυτός εδώ; Μου 
φαίνεται γκαντέμης. 
Θέτις: Γκαντέμης;  
Ο πολυμήχανος,  
ο μέγας Οδυσσέας; 
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Αγαύη: (Τρομαγμένη) Οδυσσέας; Σσσσσστ!!! 
Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά, κάθε στιγμής μοιραίας. 
Γαλήνη: Ναι! Ναι! Ο άντρας σου Αμφιτρίτη μου, ο μέγας Ποσειδώνας,  
θα διατάξει στη στιγμή να φτάσει ένας κυκλώνας. 
Αμφιτρίτη: Σπαράζει μέσα μου η καρδιά,  
είκοσι χρόνια κλείνει, πικρό ποτό της ξενιτιάς που ο Οδυσσέας πίνει. 
Κι αν τύφλωσε τον Κύκλωπα, το χρέος έχει πληρώσει 
ο Ποσειδώνας στην οργή, τόπο πρέπει να δώσει!! 
 
Οι Νηρηίδες εξαφανίζονται. Ξανά μουσική και παφλασμοί κυμάτων. Ο πεσμένος άντρας αρχίζει να κινείται, 

να ξυπνά. Φορά όμορφα ρούχα, δεδομένου ότι οι Φαίακες τον είχαν περιποιηθεί όπως του άξιζε, ως βασιλιάς 

της Ιθάκης που ήταν. Γύρω υπάρχει ομίχλη. Αν υπάρχει δυνατότητα μηχανής καπνού θα ήταν ό,τι καλύτερο 

για τη στιγμή αυτή. Μένει καθιστός για λίγο και τρίβει τα μάτια του. 

 

Οδυσσέας: Δία, άρχοντα του Κεραυνού και των θεών πατέρα 
το σύγνεφο διάλυσε, κάνε λαμπρή τη μέρα… 
Οι Φαίακες με γέλασαν. Σ’ άγνωστη γη μ’ αφήσαν 
μήπως για ακόμη μια φορά οι ελπίδες μου σκορπίσαν; 
Δεν είμαι στην Ιθάκη μου! Με πόνο διαπιστώνω 
ταξίδι νόστου ποθητού και πάλι δεν τελειώνω..! 
 

Την ώρα εκείνη της μεγάλης απελπισίας του Οδυσσέα, παρουσιάζεται μεγαλόπρεπα η Αθηνά. 

Ο Οδυσσέας, που εν τω μεταξύ είχε σηκωθεί όρθιος, κάνει υπόκλιση στη θεά. 

 

Αθηνά: Ταλαίπωρε ταξιδευτή, τον τόπο δεν γνωρίζεις; 
Έφτασες Οδυσσέα μου στη χώρα που ορίζεις. 
Οδυσσέας: (Κατασυγκινημένος) Του Δία κόρη πάνσοφη προστάτιδα θεά μου 
βάλσαμο στάλαξες γλυκό στην άμοιρη καρδιά μου. 
Χιλιάκριβη πατρίδα μου, Ιθάκη ποθητή μου! 
Θεοί μου, σας ευχαριστώ! Έφτασα στο νησί μου! (Γονατίζει και φιλά το χώμα της Ιθάκης). 

 

Σκηνή 1η 

 

Διάλογος μεταξύ Αθηνάς και Οδυσσέα. Η μεταμόρφωσή του σε ζητιάνο. 

 

Αθηνά: Αχ, Οδυσσέα μου… 
Από τη θλίψη στη χαρά 
κι απ’ τη χαρά στο δάκρυ…. 
Οδυσσέας: Τι θες να πεις 
και καθαρά δεν μου το φανερώνεις; 
Μην έπαθε η γυναίκα μου κακό; Η θεία Πηνελόπη; 
Μήπως ο γιος μου ο Τηλέμαχος; 

6 



Αθηνά: (Λυπημένη)  
Μόνο η μητέρα σου έφυγε 
στη χώρα των μακάρων… 
Οδυσσέας: (Συντετριμμένος)  
Καημένη μάνα... 
Δεν πρόλαβες μες στα βαθιά σου γηρατειά 
το γιο σου να καλωσορίσεις… 
Αθηνά: Και έχει και το ανάκτορο  
γεμίσει από μνηστήρες  
που το βασίλειό σου ρέγονται  
και την καρδιά της Πηνελόπης... 
Νύχτα και μέρα τρωγοπίνουνε  
και σπαταλούν το βιος σου! 
Οδυσσέας: (Με αγωνία)  
Και κείνη; Με ξέχασε; 
Διαλέγει νέο άντρα; 
Αθηνά: Η σκέψη σου ορίζει  
της καρδιάς της τους χτύπους. 
Κι απαρνιέται γενναία, 
τους χυδαίους τους τύπους! 
Οδυσσέας: Τρέχω ευθύς το σκυλολόι να ξεκάνω! 
Αθηνά: Όχι. Περίμενε! Δεν πρέπει να φανερωθείς. 
Ζητιάνο θα σε κάνω ευθύς! 
 
Τον σκεπάζει μ’ ένα μανδύα μπαλωμένο και στο κεφάλι του βάζει ένα παλιό καπέλο. Τον κοιτάζει από 

μακριά. 

 
Αθηνά: (Ικανοποιημένη) Έτσι μπράβο, θαλασσοδαρμένε βασιλιά! Και μη σκεφτείς να πας στο 
σπιτικό σου. Για την ώρα στου Εύμαιου να πας, στου πιστού χοιροβοσκού σας, το καλύβι… Θα 
φανερωθείς σαν έρθει η ώρα. Στο πλάι σου θα ’μαι, να σε καθοδηγώ, ατρόμητε Οδυσσέα. 
 

Σκηνή 2η 

 

Και πάλι κύματα και ενδιάμεσα άλλες Νηρηίδες σχολιάζουν μ’ ενδιαφέρον τα τελευταία νέα της επιστροφής 

του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Είναι η Κυμώ, η Κυμοθόη, η Νησώ, η Πασιθέα και η Ψαμάθη. 

 

Κυμώ: Αδερφές μου! Τα νέα του Οδυσσέα να μαθαίνω επιθυμώ, 
στην υγρή την αγκαλιά μας θαρρώ πως ακόμη τον κρατώ… 
Κυμοθόη: Χρόνια δέκα ήταν συντροφιά μας στην πλανεύτρα θάλασσά μας. 
Νησώ: Ξέρεις κάτι Πασιθέα να μας πεις; 
Ψαμάθη: Ναι! Ναι! Η Πασιθέα βγήκε στη στεριά. Κι έμαθε πολλά κουτσομπολιά..! 
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Πασιθέα: Σσσσστττ! Σιγά! Σιγά! Όλα θα τα πω με τη σειρά!  
Του Ξένιου Δία αγκαλιά ζεστή, 
δέχτηκε ο Οδυσσέας στου Εύμαιου την καλύβα τη μικρή. 
Ένας ζητιάνος..! Για τον Εύμαιο... βασιλιάς, πνοή λήθης πικρής ξενιτιάς! 
Κυμώ: Ωωω! Μη λες πολλά! Η καρδιά μου χτυπά τρελά! 
Κυμοθόη: Ο γιος του, ο Τηλέμαχος, τον αναγνώρισε; 
Νησώ: Άκουσα, τον καλωσόρισε! 
Πασιθέα: Είδε το ζητιάνο να αλλάζει. Του πατέρα του να μοιάζει. 
Ψαμάθη: Δάκρυα, αγκαλιές, φιλιά. Μια πατρική, θερμή, αγκαλιά! 
Πασιθέα: Σχέδιο κατάστρωσαν μεμιάς… Πώς των μνηστήρων θα γίνει ο φονιάς! 
Κυμώ: Κι έπειτα, πήγαν στο παλάτι; 
Πασιθέα: Ναι! Ναι! Μα οι μνηστήρες, του γύρισαν την πλάτη. 
Κυμοθόη: Χα χα! Νομίζανε πως ήτανε ζητιάνος, ένας τυχαίος τσαρλατάνος..! 
Πασιθέα: Πίναν και τρώγαν και μεθύσαν. Γλεντώντας, τη ζωή αποχαιρετήσαν! 
Νησώ: Ω, Δία πατέρα μου! Πώς έγινε; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πασιθέα: Κατάστηθα, τους πιο πολλούς, τα βέλη τούς τρυπήσαν.  
Πατέρας και γιος γενναία τους ορμήσαν… 
Κυμώ: Δηλαδή παν’ οι επίδοξοι γαμπροί; 
Πασιθέα: Στον Άδη τώρα όποιος θέλει θα τους βρει. 
Μία - μία αναφωνούν: Ωχ ωχ ωχ ωχ!  
Όλες μαζί: Φτάσαμε τώρα στο ψητό… 
Νησώ: Πάμε στο ανάκτορο κρυφά. 
Κυμώ :Να δούμε τα γεγονότα στη σειρά!  
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Σκηνή 3η 

 

Σκηνικό δωματίου. Κάποια καρέκλα μεγαλόπρεπη σ’ ένα σημείο, ένα τραπέζι με φρούτα πάνω. Υφάσματα 

ριγμένα πάνω στο τραπέζι, στην καρέκλα, στους τοίχους. Ξεκινά η σκηνή με μια μουσική υπόκρουση, η 

οποία προδιαθέτει τις έντονες στιγμές που έπονται. Για λίγο η σκηνή μένει άδεια. Ώσπου μπαίνει μέσα με 

αργό βηματισμό μια γερόντισσα, η τροφός του Οδυσσέα, η Ευρύκλεια. Φαίνεται συγκινημένη, ταραγμένη.  

Στέκει καταμεσής της σκηνής. 

 

Ευρύκλεια: Κράτα καημένη μου καρδιά, κράτα!  
Τόσες συγκινήσεις… Σε τόσο λίγο χρόνο… 
Είδα τον Άργο, το γέρικο σκυλί μας, να μπαίνει μόλις τον ξένο αντίκρισε..  
Γέρικο κι αυτό, σαν εμένα…  
Νόμιζα πως τρόμαξε απ’ τη θωριά του ξένου… Μα την ουρά του κούναγε… 
Κι αυτό ήταν τότε, για μένα, ανεξήγητο συμβάν! 
Κι έπειτα μου ’πε η κυρά μου, η Πηνελόπη η συνετή, 
του ξένου τα πόδια να πλύνω, έτσι όπως ο Ξένιος Δίας προστάζει..! 
Και τότε… Ωωω, τότε! 
Το σημάδι στο γόνατο!! Το σημάδι, ίδιο κι απαράλλαχτο. 
Στου ποδιού και βασιλιά μας το γόνατο..! Κυρά μου!!! Και πώς να σου το πω; 
Ο Οδυσσέας γύρισε! 
 
Εκείνη την ώρα μπαίνει στο δωμάτιο η Πηνελόπη που άκουσε την τελευταία φράση της Ευρύκλειας… 

 
Πηνελόπη: (Σαστισμένη) Είσαι καλά, Ευρύκλεια, καλή μου; 
Ευρύκλεια: Φεύγει η ψυχή μου! 
Πηνελόπη: Παραλογίζεσαι, νομίζω… 
Ευρύκλεια: Σώπα κυρά μου και δακρύζω… 
Πηνελόπη: (Καχύποπτα) Ο Οδυσσέας γύρισε; 
Ευρύκλεια: Άνοιξη μύρισε... 
Πηνελόπη: Ηρέμησε και πες μου.. 
Ευρύκλεια :Τις λέξεις βρες μου! Γύρισε ο μυρωδάτος κατιφές μου! 
Πάν’ οι μνηστήρες απ’ τα βέλη του κυρά μου. 
Ωχ! Έχασα την αναπνιά μου! 
Πηνελόπη: (Δεν πιστεύει ακόμη την είδηση. Θυμωμένα απαντά) Έργο Θεών ήταν αυτό! 
Ευρύκλεια: Δες του γονάτου, το τραύμα το παλιό. 
Πηνελόπη: Ηρέμησε! Θα πάω να το δω! 
 

Σκηνή 4η 

 

Ο Οδυσσέας βρίσκεται τώρα στο ίδιο δωμάτιο στολισμένος με την ομορφότερη φορεσιά του. Στο ίδιο 

δωμάτιο είναι κι ο Τηλέμαχος. Συνομιλούν πατέρας και γιος, χαμηλόφωνα. Ώσπου μπαίνει μεγαλόπρεπη η 

Πηνελόπη συνοδευόμενη από την Ευρύκλεια. Οι δύο άντρες σταματούν και υποκλίνονται. 
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Πηνελόπη: (Κοιτάζει περιεργαζόμενη τον Οδυσσέα) Χμ! Μια χαρά! Στολίστηκες... Πλύθηκες… 
Χτενίστηκες… Μοιάζεις βασιλιάς! 
Οδυσσέας: Δεν μοιάζω! Είμαι, της Ιθάκης βασιλιάς. 
Τηλέμαχος: (Εξοργισμένος) Άσπλαχνη που είσαι, μάνα μου… 
Πηνελόπη: Σουτ εσύ! Τα νιάτα σου δεν ξέρουν πώς πάν’ να μου τη φέρουν περαστικοί,  
που σκέφτονται το πονηρό συμφέρον 
και, τάχα μου, μου δείχνουνε περίσσιο ενδιαφέρον!! 
Οδυσσέας: Αφήστε την! Είκοσι χρόνια είν’ πολλά και δε μ’ αναγνωρίζει… 
(Προς την Ευρύκλεια) Γερόντισσα, να ξαποστάσω λίγο εδώ. Η κούραση τσακίζει! 
Πηνελόπη: Έλα τώρα Ευρύκλεια! Φέρε και στρώσε το κρεβάτι. 
Που μόνος του το έφτιαξε ο θείος Οδυσσέας… 
(Στρέφεται πιο σιμά προς την Ευρύκλεια και της λέει ψιθυριστά) Για να δοκιμάσουμε τούτον εδώ,  
που λέει πως είναι ο βασιλιάς μας..! 
Οδυσσέας: Γυναίκα τι είπες για το κρεβάτι μας;  
Άσχημο λόγο πρόφερες που την ψυχή δαγκώνει! 
Τεχνίτη χρειαζόσουνα να κινήσει το στεριωμένο μου κρεβάτι. 
Πηνελόπη: Μπα! Και… γιατί «στεριωμένο» κρεβάτι; 
Οδυσσέας: Το ξέχασες, γυναίκα ξεχασιάρα; 
Φύτρωνε μες στο σπιτικό μας, στην αυλή, κορμός ελιάς 
σαν μια χοντρή κολώνα με φουντωμένο τ’ ασημένιο φύλλωμα… 
Πηνελόπη: Να δω πού το πας!! 
Οδυσσέας: Γύρω του έχτισα κάμαρη ψηλή κι έκοψα κλαδιά και φούντες! 
Πελέκησα μ’ ένα σκεπάρνι τον κορμό να γίνει κλινοπόδαρο..! 
Ευρύκλεια: Τι λέει αυτός, κυρά μου; 
Πηνελόπη: Σώπα, γερόντισσα! Καλά τα λέει… Θαρρώ σε λίγο θα τον σφίξει η αγκαλιά μου…  
Οδυσσέας: Τον πλάνισα και πάνω του άπλωσα του στρώματος την τάβλα.  
Τέλος, για να ξαπλώσεις εσύ, βασίλισσά μου, μ’ ασήμι,  
με μάλαμα και φίλντισι  
στόλισα το κρεβάτι…! 
Τηλέμαχος: (Όλη την ώρα φαίνεται  

να ’ναι περίλυπος κι είναι με την πλάτη 

γυρισμένη στους άλλους, 

ακουμπισμένος στον τοίχο, σα να μη 

θέλει ν’ ακούει και να βλέπει.  

Γυρνά απότομα προς το μέρος τους) 

Τι άλλο θες για να πειστείς 
σκληρόκαρδη μητέρα;  
Πράγματα πρωτοφανέρωτα 
ακούμε, που μόνο οι δυο σας  
τα γνωρίζατε. 
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Πηνελόπη: (Συγκινημένη) Παιδί μου, ναι… Είν’ ο πατέρας σου.  
Ελάτε εδώ κι οι δυο σας, άντρες της ζωής μου,  
που τη φώτισε το λαμπρό σας φως, να γίνουμε ένα.  
 
Αγκαλιάζονται, ενώ ακούγεται το παρακάτω τραγούδι κι ανεβαίνουν στη σκηνή όλοι οι ηθοποιοί κάνοντας ένα 

ημικύκλιο γύρω από την οικογένεια. 

 
Το παραμύθι τέλειωσε 

κι ήθελε να διδάξει 
το δρόμο για το στόχο μας 

τίποτα να μη φράξει. 
Έχουμε τις «Ιθάκες» μας 

χωρίς αμφιβολία 
το πείσμα μας κι η υπομονή 
φέρνουν την ευτυχία. (δις) 

 
Μέχρι εδώ το τραγούδι. Η παράσταση κλείνει με τα τελευταία λόγια που τα μοιράζονται οι ηθοποιοί λίγο 

προτού υποκλιθούν. 

 
- Προσέξετε, όμως, εσείς… (Κοιτάζει τον κόσμο) κάτι πολύ σπουδαίο! 
- Σ’ ένα σημείο της πλοκής που στάθηκε μοιραίο! 
- Τα χρόνια εκείνα τα παλιά… 
- Ο άνθρωπος ξεχώριζε και πάλι την ελιά! 
- Δέντρο! 
- Σημάδι! 
- Σύμβολο! 
- Δόξας! 
- Τιμής! 
- Θρησκείας! 
- Στης Μεσογείου τους λαούς, κρίκος κοινής πορείας. 
- Το παραμύθι τέλειωσε. Μια έκπληξη κρατούσε… 
- Για την ελιά την ιερή, θέση διατηρούσε. 
- Αιτία ήτανε η ελιά που ’σμιξε το ζευγάρι! 
Όλοι μαζί: Ευχή μας, η ευτυχία τους… Και σας να συνεπάρει!! 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
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Λίγα λόγια για το έργο 
 

Το 630 π.Χ. η Αθήνα παραδίνεται στις συνέπειες ενός φοβερού λοιμού. Αυτός θεωρήθηκε ως 

τιμωρία (Κυλώνειον Άγος) από τους θεούς. Αιτία ήταν η «ύβρις» που διέπραξαν οι Αθηναίοι 

με τον άρχοντά τους, το Μεγακλή. Σκότωσαν τους στασιαστές, οπαδούς του Κύλωνα, που 

ήθελε να γίνει τύραννος στην Αθήνα, αν και είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα τους πείραζαν. 

Παρέβλεψαν, επίσης, οι Αθηναίοι ότι οι επαναστάτες είχαν ζητήσει την προστασία της θεάς 

Αθηνάς κι είχαν δεθεί ως «ικέτες» με κορδέλες από το βωμό της, σα μία ασπίδα προστασίας 

τους. Στη συνέχεια, για να εξαγνιστεί η πόλη των Αθηναίων εξαιτίας του ανοσιουργήματός 

τους -και με τη συμβουλή του Μαντείου των Δελφών- κλήθηκε για εξαγνισμό ο ιερέας και 

μέγας σοφός της Κρήτης, Επιμενίδης.  

Ήταν, φαίνεται, τόσο ξεχωριστός που λέγανε ότι κοιμήθηκε για 57 χρόνια για να μεταφερθεί 

στον κόσμο των θεών, ώστε να του μεταδώσουν τη σοφία τους. Λένε, ακόμη, ότι έζησε 299 

χρόνια. Ο εξαγνισμός του απέδωσε και οι Αθηναίοι πρόσφεραν πλούτη στον σπουδαίο 

Κρητικό. Εκείνος, όμως, ζώντας όλα τα χρόνια του στην κατάφυτη από ελαιώνες κρητική γη, 

θεώρησε ως το πιο σημαντικό δώρο για τις υπηρεσίες εξαγνισμού που πρόσφερε, ένα απλό 

κλαδί ελιάς. 

Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή, είμαστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στην Αθήνα του 600 π.Χ. 

 
Σκηνή 1η  

 

Η ομάδα των ικετών γύρω από το βωμό της Παλλάδας Αθηνάς. Κρατούν κορδέλες, που η μια άκρη τους είναι 

στερεωμένη στο βωμό και η άλλη καταλήγει στα χέρια τους. Μουσική επιβλητική, βαριά, πένθιμη. Χαμηλός 

φωτισμός που δημιουργεί μεγάλες σκιές των σώματα των ικετών. 

 
Ικέτης 1ος: Αχ, συμφορά μας!  
Νέοι που κατεβαίνουμε στον Άδη. 
Πάλι καλά που είμαστε ομάδι! 
Ικέτης 2ος: Για ένα του Κύλωνα 
καπρίτσιο.  
Για της εξουσίας του το βίτσιο! 
Να ’μαστε τώρα μαζωμένοι.  
Με την κορδέλα εδώ,  
δεμένοι απ’ το βωμό. 
Ικέτης 3ος: Αχ, συμφορά μας! Μη σας 
ξεφύγει απ’ το χέρι (εννοεί την κορδέλα)  
κι ο Μεγακλής το ξέρει  
ότι είμαστε ικέτες ιεροί.  
Κακό, δε θα μας φέρει..! 
Ικέτης 4ος: Αααχ! Των Αθηνών  
ο άρχοντας απ’ το κακό του αφρίζει. Την Αθηνά-προστάτιδα, δεν την υπολογίζει! 
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Ικέτης 5ος: Θα την πληρώσουμε ακριβά  
ετούτη την αποκοτιά. 
 
Σβήνουν τα φώτα. Φεύγουν στα σκοτεινά  

οι ικέτες κι εμφανίζεται η Αθηνά  

πολύ θυμωμένη. 

 
Αθηνά: Πώς μπόρεσε ο Μεγακλής  
δικούς μου ικέτες ν’ αφανίσει; 
Την ιερή την πόλη μου  
με τάφους να γεμίσει;  
(Σηκώνει το βλέμμα προς τα πάνω) 
Δία πατέρα μου! Νοιώθω το θυμό σου. 
Σε ικετεύω!  
Μην τους ρίξεις κεραυνό σου. 
 

Ακούγεται μόνο η φωνή του Δία. 

 
Δίας: Κανένας ατιμώρητος δε μένει..!  
Ήταν ικέτες, στο βωμό δεμένοι 
κι απ’ τους Ολύμπιους θεούς, 
προστατευμένοι..! 
Όχι Αθηνά μου!  
Η τιμωρία έρχεται τρεχάτη  
στων Αθηναίων  
των ασεβών την πλάτη..! 
 
Ακούγονται κεραυνοί και τα φώτα τρεμοπαίζουν. 

 

Σκηνή 2η 

 

Αθηναίοι τυλιγμένοι με μαντήλια λευκά, με γάζες, άλλοι πάνω σε φορεία. Ακούγονται βογγητά. 

. 

Αθηναίος 1ος: Αθηνά Παλλάδα πού ’σαι; Ρίξε ένα βλέμμα στο λαό σου! 
Χάρισε το ζεστό χαμόγελό σου. 
Αθηναίος 2ος: Για δες πώς καταντήσαμε Αθηνά μου! Έχασα δύο απ’ τα παιδιά μου. 
Αθηναίος 3ος:Κι εγώ πατέρα, θείο κι αδερφό. Τη μάνα μου εδώ, με πυρετό. 
Αθηναίος 4ος: Αχ, Αθηνά μου! Τι έχει κάνει ο λαός σου; 
Πάντα θυσίες στο βωμό σου! Φροντίζουμε το μερτικό σου! 
Αθηναίος 5ος: Οι Αθηναίοι σε τιμούνε και το νόμο σου τηρούνε!! 
Κι έχουνε πάντοτε στο νου τους τιμές και δόξες του θεού τους.  
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Οιμωγές, κλάματα, αναστεναγμοί. 

Μπαίνουν ο Μεγακλής με τη 

συνοδεία του και με καλυμμένες 

τις μύτες τους με πανιά για να μην 

κολλήσουν αρρώστια. 

 
Αθηναίος 6ος: Άρχοντα,  
δικό σου είναι το κρίμα  
κι αν έχεις θάρρος,  
βγες στο βήμα. 
Ζήτα απ’ τη θεά συγγνώμη!  
Γύρεψε των σοφών τη γνώμη… 
Αθηναίος 7ος: Μεγακλή,  
δείξε πια το σεβασμό σου,  
πάρ’ το κρίμα στο λαιμό σου. 
Μεγακλής: Κάντε λιγάκι υπομονή! Νοιάζομαι για το λαό μου. Και… κάτι έχω στο μυαλό μου. 
 

Σκηνή 3η 

 

Η Πυθία καθισμένη σ’ ένα τρίποδο κι από κάτω ένα θυμιατό να την καπνίζει. Υπάρχουν στη σκηνή και ιέρειες. 

Ο Μεγακλής με τη συνοδεία του μπαίνουν στο ιερό και προσκυνούν. 

 

Μεγακλής: Τα δώρα σου τα αφήσαμε εδώ, Πυθία, έξω.  
Πες μου δυο λόγια καθαρά κι εγώ θα τα προσέξω.  
Για ρώτησέ τον να μας πει τι έχει μες στο νου του, ο μέγας ο Απόλλωνας, καμάρι του κυρού του! 

Πυθία: (Με αργές χορευτικές κινήσεις των χεριών,  

ενώ είναι καθιστή) 
Καράβι αρματώσετε να φτάσετε στην ΄Ιδη 
και βρέστε στις βουνοπλαγιές  
το μάντη Επιμενίδη. 
Και κανονίστε γρήγορα εξαγνισμό να κάνει 
σύντομα το θανατικό τσ’ Αθήνας να ξεκάνει! 
Γιατί δε σεβαστήκατε τους ιερούς ικέτες 
τους στείλατε στα Τάρταρα  
χωρίς πολλές κουβέντες!! 
Ο Χορός γύρω από την Πυθία: Ύβρις! Ύβρις! Ύβρις! 
Κάτω απ’ τις σκιερές ελιές,  
στης Κρήτης τις βουνοπλαγιές 
το μάντη θε να βρείτε…  
Ύβρις! Ύβρις! Ύβρις! 

Για να ξεκάνετε το λοιμό, φέρτε το μάντη ευθύς εδώ… Ύβρις! Ύβρις! Ύβρις! 
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Σκηνή 4η 

 

Κνωσός, στο βάθος φαίνεται το ανάκτορο. Τριγύρω αμπέλια κι ελαιώνες. Στον ίσκιο μιας ελιάς κάθεται ο 

Επιμενίδης με τα μικρά Κρητικόπουλα, το Διομήδη και τον Αριστίωνα. 

 

Διομήδης: Επιμενίδη μου, μπα σε καλό σου! Πενήντα χρόνους κοιμόσουνα, μα το θεό σου..! 
Μετά που ξύπνησες δεν είσαι ο ίδιος! Σε μαντεψιές και σε χρησμούς είσαι ο πιο πιτήδειος..! 
Αριστίωνας: Μην είσαι Ολύμπιος και μας το κρύβεις; Χορτάρι αθάνατο κόβεις και τρίβεις! 
Τη σκόνη έπειτα φάρμακο κάνεις, πίνεις και γίνεσαι ιεροφάντης; 
Επιμενίδης: Αχ, Αριστίωνα! Αχ, Διομήδη! Μήπως και ξέρω;  
Οι θεοί όρισαν ό,τι… δε θέλω!! 
Εμένα τ’ όνειρο είναι να ζήσω μες στα αμπέλια μου και στις ελιές μου, 
γύρω να χαίρομαι δικολογιές μου. 
Μα οι θεοί μού έδωσαν τέτοια σφραγίδα: Σωτήρας να ’μαι στην καταιγίδα! 
 
Έρχονται από τη μεριά του ανακτόρου αξιωματούχοι Μινωίτες. Μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες σε ρόλους να 

αντικατασταθούν κάποιοι και από Μινωίτισσες. 

 

Μινωίτης 1ος: Χαιρετώ την αφεντιά σου! 
Επιμενίδης: Γεια σου και σένα Ιεροκλή! 
Μινωίτης 2ος: Χαιρέτα τ’ αμπέλια σου, τις ιερές ελιές σου. 
Μινωίτης 3ος : Είναι απαραίτητες οι ορμηνειές σου. 
Μινωίτης 4ος: Εις την Αθήνα, λοιμός μεγάλος! Εμφύλιος έγινε και μέγας σάλος. 
Επιμενίδης: (Κοιτά ολόγυρα τις ελιές του) Και πώς την Κρήτη μου εγώ θ αφήσω;  
Χάνεται η ανάσα μου ως να γυρίσω. 
Μινωίτης 5ος: Βιάσου, Επιμενίδη, βιάσου!! Θα σου δώσουν και ρεγάλο!  
Επιμενίδης: Τον εξαγνισμό θα κάνω, δε ζητάω τίποτ’ άλλο. 
Ασημόφυλλες ελιές, μες στις σκιερές πλαγιές (Κοιτά ολόγυρα με ανοιχτά χέρια) 
την Κνωσό μου με τ’ αμπέλια και τα κρητικά κοπέλια 
θα τα χάσω τώρα λίγο. Ετοιμάζομαι να φύγω. 

 
Σκηνή 5η 

 

Στην Αθήνα. Φόντο η Ακρόπολη. Δύο Αθηναίες πλησιάζουν κρατώντας λαγήνια στους ώμους. Σταματούν και 

κουβεντιάζουν. 

 

Λυδία: Στάσου να ξαποστάσουμε, Κλειώ μου, να τα πούμε… 
Γενήκαν τόσα θαύματα τις μέρες που περνούμε. 
Κλειώ: Πάει το θανατικό, καθάρισε η Αθήνα  
και απαλλάχτηκε ο λαός απ’ τα δεινά εκείνα. 
Λυδία: Ο Μεγακλής, ο άρχοντας, άκουσα θα χαρίσει δεκάδες τάλαντα χρυσά, ένα τρανό μπαξίσι. 
Κλειώ: Τ’ αξίζει, βρε Λυδία μου, ο Κρητικός τα δώρα! 
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Χαρά, υγεία κι ομορφιά επέστρεψαν στη χώρα. 
Λυδία: Όπου οι ικέτες ένιωσαν τον πόνο και τη βία, 
αίμα προβάτων ξάγνισε την τόση αμαρτία! 
Κλειώ: Μα πάρε το λαγήνι σου… Στην άκρη να σταθούμε. 
Ο Επιμενίδης κι ο λαός πλησιάζουν! Για να δούμε!! 
 
Πάνε στην άκρη και παρακολουθούν όπως και οι θεατές τα τεκταινόμενα. Πλησιάζουν ο Επιμενίδης και ο 

Μεγακλής που ξεχωρίζουν από τους άλλους. 

 

Επιμενίδης: Δικά σου, άρχοντα Μεγακλή, τα πλούτη που μου δίνεις 
τη χάρη μου ’δωκε η θεά, τα τάλαντα είναι εκείνης. 
Στη γοργοταξιδεύτρα Πάραλο, την όμορφη τριήρη  
οδήγησέ με, άρχοντα, προτού ο ήλιος γύρει. 
Τα πλούτη μου είν’ ο τόπος μου και τάλαντα οι ελιές μου 
το λάδι είναι ο χρυσός, χαρές μοναδικές μου… 
Μεγακλής: Ό,τι ορίζεις, μάντη μου, τρανέ εξαγνιστή μου 
οι αρετές σου οι πολλές φώτισαν τη ζωή μου. 
Ο χορός: Ποιος είναι εκείνος που αψηφά τα χρήματα, τα πλούτη  
που κάνουνε πιο εύκολη, τη ζήση μας ετούτη; 
Επιμενίδης: Έχετε ένα θησαυρό μοναδικό, σπουδαίο, 
που δεν το λογαριάζετε σαν καθετί ωραίο. 
Χορός: Ώπααα!!! Και πάνω εκεί που λέγαμε 
πως δεν υπολογίζεις  
πλούτη, επαύλεις, τάλαντα,  
τώρα μας τα γυρίζεις;;; 
Επιμενίδης: Δε θέλω Αθηναίοι μου πολλά!  
Μου φτάνει ένα κλαδάκι 
από της Ακροπόλεως το ιερό δεντράκι. 
Χορός: Απ’ την ελιά την ιερή,  
της Αθηνάς μας δώρο; 
Επιμενίδης: Ναι, μάλιστα!  
Αυτή ’ναι η πλερωμή μου κι η δόξα η δική μου. 
Χορός: Φέρτε του, φέρτε, φέρτε του  
κλαδάκι απ’ την ελιά μας!  
Μήπως θυμώσει η Αθηνά 
η στοργική θεά μας; 
Κλίντε το, κλίντε, κλίντε το 
το γόνυ στη θεά μας.  
Πριν πλησιάσουμε σιμά 
στην ιερή ελιά μας. 
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Ξάφνου αναβοσβήνουν τα φώτα κι εμφανίζεται η θεά  

μ’ ένα κλαδί ελιάς στα χέρια της. 

 
Αθηνά: Τιμή στο μάντη κι άνθρωπο, το μέγα 
Επιμενίδη!!! 
Να το κλαδί που γύρεψες σπουδαίε ευπατρίδη! 
(Κοιτά προς τους θεατές) 

Ελάχιστα εζήτησε και πρόσφερε πολλά, 
ένα κλαδάκι ζήτησε απ’ τη δική μου ελιά! 
 
Προσφέρει το κλαδί στον Επιμενίδη. Ο χορός, χωρισμένος 

σε δύο ομάδες, τραγουδάει επίσης το τραγούδι της Αθηνάς 

λίγο παραλλαγμένο. 

 
Α΄ ομάδα: Τιμή στο μάντη κι άνθρωπο,  
το μέγα Επιμενίδη!!! 
Πάρ’  το κλαδί που γύρεψες σοφέ μας ευπατρίδη! 
Β΄ ομάδα: Ελάχιστα εζήτησε και πρόσφερε πολλά, 
ένα κλαδάκι γύρεψε απ’ την ιερή ελιά! 
 

 

ΤΕΛΟΣ 
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Λίγα λόγια για πληροφόρηση 
 

Η θρεπτική αξία του «υγρού χρυσού», όπως ονομαζόταν στην αρχαιότητα το ελαιόλαδο, 

υπερτερεί ανάμεσα σε όλα τα φυτικά έλαια και τα βούτυρα. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε 

μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν υψηλή βιολογική αξία, σε αντίθεση με τα 

πολυακόρεστα που περιέχουν τα υπόλοιπα φυτικά έλαια.  

Με αυτό το «όπλο», το ελαιόλαδο μειώνει την κακή χοληστερόλη (LDL) στο αίμα. Ενισχύει 

την καλή χοληστερόλη (HDL), μειώνει τα τριγλυκερίδια, βοηθά στην καλή λειτουργία των 

αρτηριών μας, στη ρύθμιση του σακχάρου, στη θεραπεία των διαφόρων μορφών καρκίνου.  

Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται με τη σύνθλιψη του ελαιοκάρπου κι έτσι εξασφαλίζεται 

η αγνότητά του και η ωφελιμότητά του για τον οργανισμό. 

Αντίθετα, η εξαγωγή των λοιπών φυτικών ελαίων και βουτύρων γίνεται με τη χρήση χημικών 

μέσων. 

Μετά από τη σύντομη αυτή πληροφόρηση, είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε ένα 

στιγμιότυπο σε ένα παραδοσιακό κρητικό μεζεδοπωλείο. 

 

Ένα ταβερνάκι κάπου στην Κρήτη. Σ’ ένα τραπέζι κάθεται ένας λυράρης, ένας παππούς λεβέντης κι ένας 

νεαρός του χωριού με κιλότα και στιβάνια. Ο μαγαζάτορας με την ποδιά και το κεφαλομάντηλο και με 

στιβάνια επίσης, πάει κι έρχεται και τακτοποιεί τα τραπέζια. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ακούγεται 

παραδοσιακή μουσική.  

 

Λυράρης: Μανούσο! Ε, Μανούσο! Έλα μωρέ επαέ να σου δώκουμε παραγγελιά.  
Μανούσος: Έφτασεεεεε! 
Λυράρης: (Απευθύνεται στον ηλικιωμένο της παρέας)Έλα, καπετάν Σήφη! Η ψυχή σου ό,τι θέλει θα 
στο φέρω! Μη σε μέλλει! 
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Καπετάν Σήφης: Ό,τι φέρνεις είναι ωραία, έχω και καλή παρέα.  
(Απευθυνόμενος στο νεότερο, που σηκώνεται όρθιος και λέει μια μαντινάδα) 
Τι λες και συ βρε Γιώργη; 
Γιώργης: Ντάκο γυρεύει η ψυχή, με λάδι και μυζήθρα  
και μέλι πάνω στο ψωμί βγαλμένο απ’ την κερήθρα! 
Μανούσος: Γεια σου βρε Γιώργη μερακλή! Πάω να σας τα φέρω! 
Καπετάν Σήφης: Κι απ’ το παλιό βαρέλι, ένα κανάτι με κρασί 
να πιούμε στην υγειά σου, να ζήσει η αφεντιά σου! 
 
Ο ταβερνιάρης μπαίνει στο μαγειρειό να φέρει την παραγγελία, όταν μπαίνουν μέσα ένας μπαμπάς με την 

οικογένειά του: γυναίκα και δύο παιδιά, αγόρι κορίτσι. Πρωτευουσιάνοι. Τα παιδιά -ως παιδιά- χοροπηδούν 

σκανταλιάρικα. Ο πατέρας έχει ύφος «καρδιναλίου» και η μαμά κοιτά αφ’ υψηλού τους πελάτες. Κάθονται σε 

ένα τραπέζι. Ο πατέρας κάνει να καθίσει, αλλά προηγουμένως τινάζει την καρέκλα του να φύγουν οι σκόνες. 

Έρχεται βιαστικός ο Μανούσος και με μια πετσέτα τινάζει τις σκόνες από τις καρέκλες όλες για να καθίσουν οι 

νεοφερμένοι. Τελικά, κάθονται όλοι και τα παιδιά εξακολουθούν να κουνιούνται πάνω στις καρέκλες. Και εδώ 

η ίδια μουσική υπόκρουση όπως στην αρχή.  

Μανούσος: Καθαρά είν’ όλα γύρω σας. Μην έχετε σκοτούρα.  
Αν είχε σκόνη στην αυλή, θα νιώθατε πλαντούρα. 
Βολευτείτε τώρα λίγο, το μπλοκάκι μου ανοίγω,  
να μου πείτε τι να φέρω. Είστε πεινασμένοι, ξέρω!! 
Πατέρας: (Προς τη σύζυγο) Τι θα ήθελες να φας; Κρέας ή ψάρι προτιμάς; 
Μητέρα: Κάτι ψαρικό να φάω… Είν’ αλήθεια πως πεινάω. 
Κι ας το ξέρω πως δεν κάνει, ψάρι θέλω στο τηγάνι. 
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Πατέρας: Πώς δεν κάνει; Καλό κάνει! Με σπορέλαιο ελαφρύ, έχει γεύση μαγική. 
Δυο μερίδες, βρε Μανούσο! Φέρε μας και λίγο ούζο! 
 

Τα παιδιά χτυπούν τα χέρια στο τραπέζι κι επαναλαμβάνουν ρυθμικά. 

 

Παιδιά: Πα-τά-τες, πα-τα-τού-λες! Τη-γα-νι-τές και νο-στι-μού-λες! 
(και το αντίθετο) 

Τη-γα-νι-τές και νο-στι-μού-λες! Πα-τά-τες, πα-τα-τού-λες! 
Μανούσος: Μάλιστααααα! Έγινεεεε! 
Και σαλάτα να μη φέρω; Σας αρέσει εγώ ξέρω! 
Με ντομάτα, ριγανίτσα και αγγούρι και φετίτσα 
μαϊντανό και κρεμμυδάκι και ελιάς χρυσό λαδάκι 
σκάει χαμόγελο η καρδιά σας με αυτή την προτιμιά σας! 
 
Πετάγεται απ’ την άλλη παρέα ο καπετάν Σήφης. 

 
Καπετάν Σήφης: Μανούσο μπράβο! Είπες το ελαιόλαδο χρυσό…  
Κι όμως δε βάζεις απ’ αυτό μέσα στο τηγανάκι… 
Μανούσος: Είπανε οι «ειδικοί» σπορέλαιο να βάζω 
και σιλουέτα «μανεκέν» για τις γυναίκες τάζω!  
 
Το ακούει η μητέρα-πελάτισσα, πετάγεται πάνω ευχαριστημένη και λέει: 

 

Μητέρα: Κυρ-Μανούσο τι καλά! Είσαι όλα τα λεφτά! 
Με σπορέλαια στα γλυκά, στο χαλβά και στο τηγάνι, ούτε η Σταρ Ελλάς με φτάνει!!! 
 
Σηκώνεται ο παππούς, ο σοφός της παρέας καπετάν Σήφης, με τα χέρια στο κεφάλι του αγανακτισμένος και 

λέει: 

 
Καπετάν Σήφης: Κουζουλάδες σα ν’ ακούω και τον κώδωνα σάς κρούω… 
Δε με βλέπετε εμένα που ’χω και καλή παρέα;  
Με λαδάκι της ελιάς, ανασταίνομαι μεμιάς!  
Για ακούστε την καρδιά μου, που ’ναι τόσο υγιής! 
Είμαι γέρος στα χρονάκια, μα γερός ντελικανής!! 
 
Χτυπά παλαμάκια κι εμφανίζεται ένα παιδί ντυμένο Καρδιά, με μια καρδιά κόκκινη και χαμογελαστή 

φορεμένη στο στήθος του. 

 
Παιδί-Καρδιά: Το ελαιόλαδο έχω ασπίδα, τέτοια προστασία δεν είδα. 
Με λαδάκια απ’ το χημείο, θα με δείτε… σε φορείο!!! 
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Χτυπά παλαμάκια κι έρχεται ένα άλλο παιδί που φορά μια μάσκα πανέμορφου προσώπου. Είναι το παιδί-

Δέρμα. 

 
Παιδί-Δέρμα: Ελεύθερες ρίζες τέλος! Στις ρυτίδες ρίχνω βέλος!  
Με το λάδι της ελιάς για ποιο δέρμα της γριάς, τώρα θα μου συζητάτε; 
 
Ξαφνικά γίνεται ένα πανδαιμόνιο και μπαίνουν μέσα τα Σπορέλαια. Είναι κίτρινα ντυμένα κι έχουν ηλίανθους 

και αραβόσιτα ζωγραφισμένα ή κολλημένα πάνω τους και εικόνες από συσκευασίες βουτύρων και 

μαργαρινών, χωρίς γνωστά ονόματα. Χορεύουν και τραγουδούν με μουσική πεντοζάλη. 

 
Τραγούδι σπορέλαιων-βουτύρων 

Έλα, έλα, έλα να αγαπηθούμε… Τηγάνι, κατσαρόλα μου πότε θ’ ανταμωθούμε! 
Έλα, έλα, έλα να αγαπηθούμεεεε! Στο μίξερ για να γίνουμε μαζί με ζαχαρίτσα, 

μίγμα λαχταριστοοό, να λιώνει στη γλωσσίτσα! Έλα, έλα, να λιώνει στη γλωσίτσαααα! 
Έλα, έλα, έλα εμείς πόσο αντέχουμε εις τη θερμοκρασίαααα. Στου τηγανιού τη θαλπωρή 

είμαστε μια αξίαααα! Έλα, έλα, είμαστε μια αξίαααααααα! 
 
Και ξαφνικά σταματούν όλα. Με μια επιβλητική μουσική μπαίνει στη σκηνή το Ελαιόλαδο. Φορά πράσινο 

λαδί μπλουζάκι, κολάν ή καλσόν με το ίδιο χρώμα, μία χρυσή κορδέλα στα μαλλιά πλεγμένη με φύλλα και 

κλαδιά ελιάς. Όλοι σηκώνονται όρθιοι και απορούν. Μόνο ο καπετάν Σήφης χειροκροτεί. Σηκώνεται και ο 

λυράρης και με τη λύρα του το καλωσορίζει με μαντινάδες! 

 

Λυράρης: Καλώς το ελαιόλαδο που μάγουλο ροδίζει, χρυσάφι δώρο του Θεού, ζωή αυτό χαρίζει! 
Καπετάν Σήφης: Το λιόψωμο μ’ ανάθρεψε κι η λαδωτή κουλούρα  
τα ενενήντα πέρασα και περπατώ σιγούρα!  
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Τα Σπορέλαια με απαξίωση γυρνούν την πλάτη και μουρμουρίζουν όλα μαζί! 

 

Σπορέλαια: Σιγά τον… πολυέλαιο! Στη γη δεν περπατάει… 
Έχει ένα κάλο στο μυαλό κι η ξιπασιά του, σκάει! 
Ελαιόλαδο: Είμαι παιδί της μάνας μου, της ταπεινής ελιάς μας, 
μόνο αγάπη θε να βρεις στο βάθος της καρδιάς μας. 
Εγγόνι της Μεσόγειου εγώ γέννημα-θρέμμα,  
την πότισα, την έθρεψα με το δικό μου αίμα… 
Δεν είμαι υπερήφανο, μα θέλω το καλό σας,  
χαμόγελο στα χείλη σας, ζωή στο μάγουλό σας. 
 
Μπαίνουν μέσα διάφορες ειδικότητες επιστημόνων. Με περισπούδαστο ύφος λένε τα δικά τους ο καθένας 

υπέρ του Ελαιολάδου. 

 

1ος: Είναι σταθερό λαδάκι και στο τηγανάκι οξειδώνεται… λιγάκι!! 
2ος: Έχει μονοακόρεστα οξέα λιπαρά  
που τίποτα δυσάρεστο δεν κάνουν στην καρδιά! 
3ος: Την Ε τη βιταμίνη δωράκι μας χαρίζει,  
το πότε θα γεράσουμε εκείνη το ορίζει. 
4ος: Μια δοκιμή θα κάνουμε με τα λαδάκια όλα,  
να δούμε το πιο ανθεκτικό μέσα στην κατσαρόλα.  
1ος: Πρώτο εσύ βουτυράκι μου! Για πες μου! Στο τηγάνισμα αντέχεις; 
Βούτυρο: Αμέεε! Μέχρι τους 110 βαθμούς! 
2ος: Μαργαρίνη μου εσύ; 
Μαργαρίνη: Μέχρι τους 150 βαθμούς.  
3ος: Αραβοσιτέλαιο εσύ; 
Αραβοσιτέλαιο: Στους 160 βαθμούς, εγώ… 
1ος: Και συ σογιέλαιο; 
Σογιέλαιο: Στους 170 παρακαλώ!  
2ος: Πες μου και συ ελαιόλαδο, μέχρι ποιους βαθμούς αντέχεις  
στο τηγάνι σαν θα πέσεις; 
Ελαιόλαδο: Στους 210 βαθμούς !!! 
Όλοι μαζί οι επί σκηνής υπάρχοντες: Στους διακόσιους δέκαααααααα! Ωωωωωωωωω! 
(Χειροκρότημα) Μπράβο Ελαιόλαδο! 
 
Σηκώνονται το αντρόγυνο και τα παιδιά και φωνάζουν το Μανούσο, το μαγαζάτορα. 

 
Μπαμπάς: Μανούσο φύγαμε! Σ΄ άλλη ταβέρνα πάμε! 
Μαμά: Που μέσα στο τηγάνι τους σπορέλαια δε βάζουν!  
Παιδιά: Πατατούλες τηγανιτές και νοστιμούλες! 
Με λαδάκι από ελιά, μεγαλώνουμε σωστά!  
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Όλοι μαζί δίνουνε χέρια και τραγουδούν τις μαντινάδες του τέλους - ύμνους για την ελιά και το ελαιόλαδο! 

Από το βιβλίο του Νίκου και της Μαρίας Ψιλάκη «Ο πολιτισμός της ελιάς και του ελαιόλαδου». 

 
Που τρώει λάδι πορπατεί του Διγενή τα ζάλα 
μα και στα χρόνια ξεπερνά το γέρο Μαθουσάλα. 
Το λιόλαδο θέλει να βγει ίδρω πολύ και κόπο 
μα ’ναι τροφή και γιατρικό στσοι πόνους των ανθρώπω. 
Και σ’ άλλους τόπους βγάνουσι λάδι κι εγώ θωρώ το 
μα όχι σαν το κρητικό, που ’ναι στο κόσμο… πρώτο!! 

 
 

ΤΕΛΟΣ 
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Λίγα λόγια για πληροφόρηση 
 

Ο δάκος, το έντομο - εχθρός της ελιάς, προκαλεί τεράστια ζημιά τόσο στην ποιότητα των 

επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς όσο και στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, διότι 

αυξάνεται η οξύτητά του. Πρόκειται για μια μικρή μύγα 4-5 χιλιοστών, με μάτια μεγάλα που 

εκπέμπουν πράσινες μεταλλικές ανταύγειες. Αλλά ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει στοιχεία 

για τη ζωή του! 

Ένας Κότσυφας κι ένας Δάκος συναντιούνται πάνω σε μια ελιά. Γύρω τους υπάρχουν κι άλλα Κοτσύφια και 

άλλοι Δάκοι, που μπορούν να αντικαθιστούν στο διάλογο τους προηγούμενους, για να μπορούν να 

συμμετέχουν πολλά παιδιά. 

 
Κοτσύφι: Εεε! Καλημέρα! Ποιος είσαι συ που γύρω μου βουίζεις και τόσο μ’ εκνευρίζεις; 
Δάκος: Λογαριασμό δε θα σου δώσω… Αχ! Γιατί να σ’ ανταμώσω; 
Κοτσύφι: Έλα καλέ... Μην είσαι αγενής! Μάλλον, μου είσαι συμπαθής! 
Δάκος: Α, ναι; Τιμή μου να με συμπαθεί εχθρός μου!  
Τρέμω που σε βλέπω εμπρός μου. 
Κοτσύφι: Χα χα χα! Έχω φάει κι έχω πιει, δεν είναι ο νους μου στο φαΐ. 
Είσαι μύγα; Δε νομίζω… Μύωψ είμαι… Αλληθωρίζω.  
Δάκος: Είμαι ξάδελφος της μύγας,  
με διαφορά μιας ρίγας! 
Πράσινες ανταύγειες έχω και στα μάτια υπερέχω. 
Κοτσύφι: Πώς σε λένε; τίνος είσαι;  
Ξέρω, έντομο θεωρείσαι! 
 

Ο Δάκος πάει μπροστά στη σκηνή καμαρωτός  

και λέει τα στοιχεία του. 

 
Δάκος: Αρθρόποδα η συνομοταξία κι έντομα η ομοταξία. 
Δίπτερο είμαι κατά τάξη και μη βρέξει και μη στάξει. 
Τεφρίτιδες η οικογένειά μου, όλο νάζι η γενιά μου! 
Κοτσύφι: Μωρέ μπράβο περηφάνια! Έχεις βγει απ’ την αφάνεια! 
Μα για πες μου! Πώς τη βγάζεις; Πού εσύ ξεχειμωνιάζεις; 
Δάκος: Στης ελιάς μες στον καρπό, χτίζω ’γω το σπιτικό. 
Εκεί κάνω τα αβγά μου, διαιωνίζω τη γενιά μου. 
Κοτσύφι: Αβγά; Κι ύστερα βγαίνουνε πουλιά; 
Δάκος: Τι ’μαι ’γω βρε κοτσυφάκι; Ένα κουζουλό πουλάκι;  
Είμαι μύγα με αξία! Της ελιάς… πικρή ιστορία!!  
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Κοτσύφι: Δηλαδή; Πες μου! Τι βγάζει το αβγό σου; Μ’ έσκασες! Μπα σε καλό σου! 
Δάκος: Ένα σκουληκάκι φίνο, άσπρο - άσπρο σαν τον κρίνο! 
Τρώει, πίνει απ’ την ελιά και γεμίζει την κοιλιά. 
Κοτσύφι: Πω πωωωωωωωω! Καταστρέφεις τον καρπό! 
Είσαι έντομο κακό!!! Χάσου γρήγορα απ’ εδώ! 
 
Το μεγάλο κομμάτι κειμένου που ακολουθεί μπορεί η ομάδα των Δάκων να το μοιραστεί. 

 

Δάκος: Χα! χα! χα! Κι άκου τώρα παρακάτω… Πώς τα κάνω άνω κάτω!  
Τα παιδιά μου, τα χρυσά μου, τα καμάρια τα δικά μου 

τρώνε, πίνουν και γλεντάνε,  
τον καρπό απομυζάνε!! 
Κλείνονται μες σε κουκούλια,  
σαν τις νύφες μες στα τούλια 
θαύμα γίνεται μεγάλο, προκαλεί τεράστιο σάλο.  
Και ξάφνου… 
Το σκουληκάκι άφαντο γίνεται μπροστά μου! 
Και φανερώνεται ξανά και πάλι η… αφεντιά μου! 
Έβγαλε πόδια και φτερά,  
πήρε τα όνειρα αγκαλιά 
ψάχνοντας να βρει σπιτικό, σ’ ελιάς ρυτίδα… στον κορμό. 
Κοτσύφι: Βρε κακούργε δεν το ξέρεις, τι κακό εσύ θα φέρεις; 
Τέτοια αρρώστια στην ελιά!!! Πόνος για την αγροτιά… 
Δάκος: Τι να κάνω; Πώς να ζήσω και τον πληθυσμό ν’ αυξήσω; 
Τα παιδιά μου πώς να θρέψω, αν ελιά δεν καταστρέψω; 

 

Τραγούδι του τέλους 

 
Τα Κοτσύφια όλα μαζί τραγουδούν και χορεύουν. 

 

Καλό τέλος, δε θα φέρεις! Σύντομα θα υποφέρεις! 
Η ελιά είν’ η ζωή σου; Ε, θάνατος απέναντί σου! 

Την ελίτσα, το λαδάκι, του ανθρώπου ιερό δεντράκι 
πώς τολμάς να το αγγίζεις; 

 
Και απαντά ο Δάκος ή όλοι μαζί οι Δάκοι τραγουδιστά με το προηγούμενο τετράστιχο. 

 
Τι να κάνω; πώς να ζήσω; Και τον πληθυσμό ν΄ αυξήσω; 
Τα παιδιά μου πώς να θρέψω, αν ελιά δεν καταστρέψω; 

 
ΤΕΛΟΣ 
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Λίγα λόγια για πληροφόρηση 
 

Η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς γίνεται με δύο τρόπους: με δολωματικούς και με 

καθολικούς ψεκασμούς.  

Στην επιχείρηση δακοκτονίας, πριν μερικά χρόνια ειδικά, εργαζόταν ένα ολόκληρο 

συνεργείο ανθρώπων: Αρχιεργάτες, μεταφορείς, παγιδοθέτες, παρασκευαστές, ψεκαστές. 

Τώρα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, κάποιοι ρόλοι έχουν συμπτυχθεί σε λιγότερα 

πρόσωπα. Η όλη επιχείρηση εποπτεύεται από τον εργολάβο. Υπεύθυνος για το πρόγραμμα 

δακοκτονίας είναι ο γεωπόνος που ορίζει η Περιφέρεια.  

Με μεταφορικό μέσο το θέατρο ας εισέλθουμε στον κόσμο τους! 

 
Σκηνή 1η 

 

Ένα γραφείο. Πίσω ένα ημερολόγιο που δείχνει 28 Μαΐου. Κάθεται ένας τύπος. Μπροστά η πινακίδα στο 

γραφείο του διευκρινίζει την ιδιότητα του απασχολημένου σε χαρτιά και χάρτες, ανθρώπου: «Δημήτριος 

Συντονίδης- Γεωπόνος». Δείχνει νευρικός και αγχωμένος. Σηκώνει το τηλέφωνο και μιλά σε υπάλληλό του. 

 
Γεωπόνος: Σε παρακαλώ παιδί μου! Στείλε μέσα 
τον παγιδοθέτη της περιοχής Βήτα. 
 
Χτυπά η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος με 

τραγιάσκα. Στα χέρια του κρατά ένα μπουκάλι με 

παράξενο σχήμα (δακοπαγίδα «Μακ Φέιλ»), μέσα στο 

οποίο υπάρχει υγρό με κάποια μαύρα έντομα μέσα. 

 

Γεωπόνος: Κάθισε πατριώτη.  
Μου είπες το όνομά σου στο τηλέφωνο,  
αλλά το ξέχασα από τη σύγχυσή μου. 
Παγιδοθέτης: Βασίλειος Παγίδας,  
κύριε Συντονίδη μου.  
Γεωπόνος: Μάλιστα! Λοιπόν κύριε Παγίδα.  
Μου φέρατε τη δακοπαγίδα; Μετρήσατε 
προσεκτικά τα έντομα; Είναι τόσο απογοητευτικά τα πράγματα; 
Παγιδοθέτης: Μάλιστα κύριε. Μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνος σας. Φοβάμαι ότι τις 
επόμενες μέρες ο πληθυσμός του Δάκου θ’ αυξηθεί θεαματικά. 
Γεωπόνος: (Σκεπτικός) Και τότε θα ’ναι αργά φίλε μου… Εντάξει! Ευχαριστώ. Άσε την παγίδα «Μακ 
Φέιλ» εδώ. Μπορείς να πηγαίνεις. Μα δεν είναι δυνατόν… Μετά από τόσους ψεκασμούς; Κάτι 
περίεργο συμβαίνει τη φετινή χρονιά! 
Παγιδοθέτης: (Αμήχανα)Τι να σας πω κύριε… Όποτε με χρειαστείτε, πάντως, είμαι στη διάθεσή 
σας. Καλή σας μέρα κύριε!  
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Φεύγει. 

 
Γεωπόνος: Καλημέρα, καλημέρα! Κακή ψυχρή κι ανάποδη είναι, αλλά… από συνήθεια ας πούμε 
την καλημέρα μας. (Προς τους θεατές) Με τόση γραφειοκρατία, αλληλογραφία, υπογραφές του 
ενός και του άλλου, καθυστερήσαμε τους ψεκασμούς κι ο Δάκος χτυπά παλαμάκια!!! 
(Παίρνει ξανά τηλέφωνο) Ήρθε η ομάδα δακοκτονίας, Φιλίτσα; Πες τους να περάσουν. 
 
Περνούν μέσα πέντε άτομα. Ένας φαίνεται να ’ναι αρχηγός (ο εργολάβος) και χαιρετά διά χειραψίας το 

γεωπόνο. 

 
Εργολάβος: Χαίρω πολύ κύριε γεωπόνε! Είμαι ο Αριστείδης Λαδάκης κι είμαι υπεύθυνος για την 
ομάδα δακοκτονίας, στον τομέα Βήτα. Να σας συστήσω τα μέλη της: Ο Αρχιεργάτης μας 
κύριος Ιωσήφ Προσεκτικάκης. Θα έχει το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των νέων 
ψεκασμών. 
Προσεκτικάκης: (Κάνει μια κάμψη του κορμού και λέει) Χαίρω πολύ κύριε! 
 

Συνεχίζει ο εργολάβος με τον επόμενο. 

 

Εργολάβος: Ο κύριος Λεωνίδας Παρασκευάκης, ο παρασκευαστής. 
Παρασκευάκης: (Κάμψη) Κι εγώ χαίρω πολύ, επίσης, κύριε! 
 
Έπειτα στρέφεται ο εργολάβος στον επόμενο. 
 
Εργολάβος: Κι από δω ο μεταφορέας κύριε. Γιώργης Μπενζίνας. 
Μπενζίνας: (Κάμψη) Κι εγώ χαίρω εξαιρετικά, κύριε! 
 
Και τέλος συστήνει τον ψεκαστή-εργάτη. 
 
Εργολάβος: Κι από δω ο Χαράλαμπος Ραντιστάκης, κύριε γεωπόνε μου. 
Ραντιστάκης: (Κάμψη μελιστάλαχτα) Εγώ να δείτε πόσο «χαίρω πολύ»! Πιο πολύ από όλους, κύριε. 
Γεωπόνος: Ωραία! ωραία! Συστηθήκαμε. Και τώρα δουλειά για να προλάβουμε τα νέα 
δακογεννητούρια! Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται φέτος κι αντί να μειώνεται ο πληθυσμός… 
Αυξάνεται! Φοβάμαι πως πάει η σοδειά αυτή τη χρονιά… Και ποιος αντέχει την κατακραυγή των 
ελαιοπαραγωγών κύριοι... Και θα ’χουν δίκιο!! 
Εργολάβος: Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα κύριε γεωπόνε μου; 
Γεωπόνος: Δείτε εδώ... Δείτε εδώ!!! (Δείχνει την παγίδα) Δείτε τι κολυμπά μες στο μίγμα αμμωνίας, 
νερού και πρωτεΐνης… Τι φταίει βρε παιδιά κι αυξάνεται ο πληθυσμός φέτος; Η καθυστέρηση 
των ψεκασμών με τη γραφειοκρατία πανάθεμά την ή κάτι άλλο συμβαίνει που δεν το 
αντιλαμβάνομαι; 
Εργολάβος: Αμάν κυρ-γεωπόνε μου... Μπορεί να βόλεψε το Δάκο κι ο καιρός… (Προς την ομάδα του) 
Παιδιά, βουρ και τους φάγαμε. Πάμε για...δακοπόλεμο!! 
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Τα φώτα αναβοσβήνουν, ακούγονται ήχοι από κανονιοβολισμούς και μια κραυγή: «αέρα»! Μια υπερβολή 

που προκαλεί γέλια κι όταν τα φώτα ανάψουν πάλι, ο εργολάβος και οι υπόλοιποι κινούνται σε σχηματισμούς 

σε όλη τη σκηνή και τραγουδάνε ο καθένας κάτι αντιπροσωπευτικό για το καθήκον που έχει αναλάβει στη 

δακοκτονία. Ταυτόχρονα , στα χέρια τους κρατάνε και κάτι από το εργαλείο της  εργασίας τους. 

 
Λεωνίδας Παρασκευάκης: (Κρατά 3 κουβάδες: Ο ένας γράφει «νερό» ,ο δεύτερος «εντομοκτόνο» και ο 

τρίτος «πρωτεΐνη». Τους τοποθετεί εμπρός του και μ’ ένα ξύλο κάνει πως ανακατεύει. Σταματά, τραγουδά και 

περπατά με καμάρι ανάμεσα στους κουβάδες). 
Με νερό κι εντομοκτόνο, κύριε Δάκο, σε σκοτώνω! 
Όσο για την πρωτεΐνη; 
Σου αρέσει η μυρωδιά της κι έρχεσαι γοργά κοντά της. 
Μα αυτό ’ναι που σκοτώνει και το Δάκο εξοντώνει!!!! 
Γεώργιος Μπενζίνας: (Κρατά τη φωτογραφία ενός τρακτέρ, το οποίο πίσω έχει συρόμενο με ένα βυτίο 

πάνω. Κινείται κι αυτός σε όλη τη σκηνή και κάποια στιγμή σταματά στο κέντρο και λέει τα δικά του)  

Το υγρό το μεταφέρω στο πιο δύσβατο δρομάκι 
στην υγειά σου κύριε Δάκο! Αχ, τι νόστιμο φαρμάκι. 
Χαράλαμπος Ραντιστάκης: (Έχει στην πλάτη του το πλαστικό ντεποζιτάκι του φαρμάκου και το λάστιχο του 

ψεκασμού στο χέρι) 

Έχω την πιο δύσκολη δουλειά, θέλω πιο πολλά λεφτά!  
Αναπνέω το φαρμάκι, λυπηθείτε με λιγάκι! 
Ιωσήφ Προσεκτικάκης: (Βαστά ένα ζευγάρι κιάλια) 
Αρχιεργάτης έξυπνος, τους παρακολουθώ  
για εργαλείο της δουλειάς, τα κιάλια μου έχω εδώ. 
Χορευτικό όλο μαζί το συνεργείο: Δάκε Δάκε, είσαι εδώ;  
 
Εμφανίζεται ένας Δάκος. 

 
Δάκος: Δε μπορώ να κρατηθώ, τον ελαιόκαρπο κεντώ, για να βάλω έν’ αβγό  
το αβγό, το αβγουλάκι, το λευκό μου σκουληκάκι. 
Έτσι γινόμαστε πολλοί και γλεντούμε τη ζωή! 
 
Το συνεργείο: (Ή όλοι μαζί ή ο καθένας λέει κι από μια φράση)  
Είμαστε πολεμιστές, το Δάκο πολεμούμε.  
Για την ελιά, το δέντρο μας, όλοι μας προσπαθούμε. 
Δάκε Δάκε, είσ’ εδώ; Κρύψου, χάσου, μη σε δω!!! 
 

Σκηνή 2η 

 
Δίπλα σε μια ελιά στέκει ο Ραντιστάκης. Εκτός από το ντεποζιτάκι στον ώμο του και το λάστιχο ψεκασμού στο 

χέρι του, στο στόμα και στη μύτη του φοράει μία μάσκα. Τη βγάζει και τη στερεώνει πιο πάνω από το μέτωπό 

του για να πάρει μια ανάσα και για να μπορεί να μιλήσει. 
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Ραντιστάκης: (Μιλά στην ελιά) Αμάν! Δεν μπορώ άλλο κυρά ελίτσα μου! Εσύ θα είσαι η τελευταία 
και η τυχερή. Τις υπόλοιπες αδερφές σου θα τις ψεκάσω του χρόνου. Κουράστηκα…  
 
Ακούγεται ένας θόρυβος και πίσω από την ελιά πετάγεται ένας δεύτερος ψεκαστής. 

  
Ραντιστάκης: (Τρομαγμένος) Ποιος είσαι συ, βρε πατριώτη; Με τρόμαξες! 
Θοδωρής: (Βγάζει τη μάσκα του) Ο Θοδωρής είμαι, Χαραλάμπη Ραντιστάκη. Ο ψεκαστής της 
περιοχής Άλφα. 
Ραντιστάκης. Πω πω, κουμπάρε! Με τρόμαξες... 
Θοδωρής: Με την ελιά έπιασες κουβέντα; Τι της 
έλεγες, βρε Χαραλάμπη; Γιατί είναι τυχερή; 
Ραντιστάκης: Τυχερή γιατί δεν ψεκάζω άλλο.  
Είν’ η τελευταία. 
Θοδωρής: Τι τελευταία; Έχεις καμιά εκατοστή 
ρίζες ακόμη… Και μπόλικο φαρμάκι στο 
ντεπόζιτο καθώς βλέπω.  
 
Χτυπά το ντεπόζιτο στην πλάτη του Χαραλάμπη. 

 

Ραντιστάκης: Σύντεκνοι είμαστε, σου έχω 
εμπιστοσύνη… Εγώ άμα κουραστώ, το χύνω το 
φαρμάκι και λέω στον αρχιεργάτη ότι τα ράντισα 
όλα…  
Θοδωρής: Τι λες, βρε αθεόφοβε; Δεν λυπάσαι 
μωρέ τον καρπό; Τον παραγωγό; Την ελιά, μωρέ, 
που τούτοσες ο Δάκος είναι ο μεγαλύτερος 
καταστροφέας της; 
Ραντιστάκης: Θοδωρήηηηη! Ξύπνα! Εμάς ποιος 
μας λυπάται; Δεν είμαι ο πρώτος! Όλοι το 
κάνουνε… Έλα κάνε το και συ να τελειώνουμε… Βραδιαστήκαμε όπου να ’ναι! 
Θοδωρής: Κάνε ό,τι θες σύντεκνε… Εμένα μη μ’ ανακατεύεις… 
Ραντιστάκης: Να μωρέ κουζουλέ εδώ στο χαντάκι θα το χύσω κι ούτε γάτα ούτε ζημιά! 
Βγάζει από τον ώμο του το ντεποζιτάκι και κάνει να χύσει το περιεχόμενό του σε ένα χαντάκι εκεί παραδίπλα, 

όταν ακούγεται ένα θόρυβος, σαν από ένα μικρό ελικοπτεράκι. Σταματά τρομαγμένος. 

 
Ραντιστάκης: Τι είναι μωρέ σύντεκνε; Ακούεις το;  
 

Κοιτούν προς τα πάνω. 

. 
Θοδωρής: (Κατατρομαγμένος) Εκεί, εκεί Χαραλάμπη!  
Ραντιστάκης: Ίιιιιιιιιιι! UFO! Θοθωρή μου! Γλάκα! Πλάκωσαν οι εξωγήινοι!!!  
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Αφήνουν όπως-όπως τα ντεποζιτάκια, πετούν τις μάσκες και τρέχουν πανικόβλητοι. Αν υπάρχει δυνατότητα 

προβολής ενός μικρού βίντεο, μπορεί να προβληθεί για λίγο η πτήση ενός μικρού drone. 

 
Σκηνή 3η 

 
Και πάλι στο γραφείο του Γεωπόνου. Δεν υπάρχει προς το παρόν κανείς μέσα. Μόλις ανοίγει η αυλαία, 

μπαίνουν θορυβημένοι ο Αρχιεργάτης με το Ραντιστάκη. 

 

Αρχιεργάτης: Αλήθεια, βρε Ραντιστάκη; Το είδες με τα μάτια σου; Πώς ήταν; 
Ραντιστάκης: Μικρό ήταν… Αναγνωριστικό φαίνεται… Το έστειλαν οι εξωγήινοι για να δούνε τι σόι 
όντα είμαστε… Έκανε και κάτι μικρές αστραπές σαν φλας. Σαν να έβγαζε φωτογραφίες… 
Αρχιεργάτης: Τι μου λες, βρε παιδί μου!  
 
Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο Γεωπόνος. 

 
Γεωπόνος: Βρε καλώς τα καλόπαιδα!!!! Τελειώσατε τους ψεκασμούς; 
Αρχιεργάτης: Ποιους ψεκασμούς αφεντικό; Εδώ 
μιλάμε για εξωγήινους… 
Γεωπόνος: Ααα..Ναι; (Γελάει) Και τι σας κάνανε; 
Ραντιστάκης: Εγώ θα σου πω αφεντικό. Εγώ που 
τα έζησα… Έστειλαν κάτι που έμοιαζε με 
ελικοπτεράκι για να καταγράψει τον κόσμο μας 
και μάλλον μας έβγαζε φωτογραφίες… 
Γεωπόνος: Καλέ, σώπα! Μη μου το λες!!! 
Ραντιστάκης: Αλήθεια, αφεντικό. Μα την ψυχή του 
παππού μου! Έβγαζε φωτογραφίες, σου λέω! 
Γεωπόνος: Σε πιστεύω Ραντιστάκη, σε πιστεύω… 
Μου τις …έστειλαν!!! 
Αρχιεργάτης και Ραντιστάκης: (Μαζί) Σου τις 
έστειλαν;;; Τις φωτογραφίες;;; 
Γεωπόνος: Αμέεεε!  
Ανοίγει έναν φάκελο και δείχνει σε μεγέθυνση φωτογραφίες με το Ραντιστάκη σκυμμένο με 

αναποδογυρισμένο το ντεποζιτάκι, να χύνει το φάρμακο στα χαντάκια. Αυτές μπορεί να προβάλλονται ως 

διαφάνειες ταυτόχρονα και σε οθόνη της σκηνής.  
 

Γεωπόνος: Έχετε ακούσει για τα drone; Νοίκιασα ένα τέτοιο τηλεκατευθυνόμενο ελικοπτεράκι 
για να δω τι συμβαίνει κι οι ψεκασμοί φέτος δεν πιάνουν το Δάκο. 
Ραντιστάκης: (Κατασαστισμένος-καταντροπιασμένος) Εγώωωωω… Εγώωωω.. Εγώωω… Ξέπλενα και 
καθάριζα το ντεποζιτάκι που είχε αδειάσει αφεντικό… 
Αρχιεργάτης: (Μαγεμένος ακόμη από το γεγονός μοιάζει να μην τον νοιάζει η αποκάλυψη αλλά επιμένει 

στην… ύπαρξη εξωγήινων) Πώς έγινε αυτό; Σε μένα έπρεπε να στείλουν τις φωτογραφίες…  
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Εγώ είμαι ο αρχιεργάτης… Και το ελικοπτεράκι να μου το κάνουν οι Αρειανοί, δώρο… Τα κιάλια 
μου πια δεν έχουν καμιά αξία…  
 
Τα ξεκρεμάει από το λαιμό και τα πετάει. 

Ακούγεται ευχάριστη μουσική κι έρχονται επί σκηνής όλοι οι ηθοποιοί τραγουδώντας ή απαγγέλλοντας στίχο 

στίχο το τελευταίο έμμετρο κομμάτι του κειμένου. 

 

 

Ευχή στο Δάκο 

 

Μας φώτισε, μας έθρεψε,   
από τα χρόνια τα παλιά η ταπεινή ελιά. 

Στεφάνωσε και τίμησε τους πρώτους στον αγώνα 
με κότινο που στόλισε βοστρυχωτά μαλλιά… 

Του κόπου και της έγνοιας μας, συντρόφισσα πιστή,  
της Μεσογείου στόλισε κάθε πλαγιά κι ακτή… 
Φροντίδα λίγη επιζητά, αρκείται και στα λίγα,  
εχθροί την περιζώνουνε μα πιο πολύ η μύγα.  
Η επιστήμη προχωρά κι ο Δάκος θα λουφάξει 

κι ίσως το DNA του σύντομα να αλλάξει. 
Να πάψει να γλυκοκοιτά καρπό ελιάς για κλίνη 

του ευχόμαστε αλλού να βρει την ποθητή γαλήνη! 
 
 

ΤΕΛΟΣ 
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Πέραμα 28-11-2015 

Κολυμπάρι 15-12-2015 Κίσσαμος 28-1-2016 

Πέραμα 28-11-2015 

Ηράκλειο 11-12-2015 

Γέργερη 12-12-2015 


