
«Οι σύγχρονες… Φαιακίδες» 

 

Σκηνή 1η  

(Η Γωγώ τηλεφωνεί στη Μάρω.) 

Γωγώ: έλα Μάρω, έχω φρέσκα νέα! Συνάντηση σε πέντε λεπτά απέναντι από 

το παντοπωλείο. Ενημέρωσε και την Κατίνα. 

Μάρω: κλείσε να την ενημερώσω… 

(Το τηλέφωνο κλείνει και στη συνέχεια η Μάρω καλεί τη φίλη της την Κατίνα.) 

Κατίνα: παρακαλώ, ποιος είναι; 

Μάρω: εγώ είμαι μαρί! Συνάντηση στο παντοπωλείο σε πέντε λεπτά, θα έρθει 

και η Γωγώ.  

Σκηνή 2η  

(Στο σημείο συνάντησης βρίσκεται η Γωγώ περιμένοντας τις φίλες της, σε λίγο 

εμφανίζεται και η Μάρω) 

Μάρω: Έλα, τι έγινε; 

Γωγώ: έχω νέα που σπαρταράνε! Λίγο θέλω και θα σκάσω, μέχρι να έρθει η 

άλλη. 

(Η Κατίνα τρέχοντας να μάθει τα νέα, πέφτει κάτω, μπρούμυτα στο έδαφος) 

Κατίνα: Ωχ! Θεέ μου, σκοτώθηκα! 

(Η Γωγώ και η Μάρω τρέχουν να την βοηθήσουν! Αφού τη σηκώνουν 

κάθονται στο τραπέζι και αρχίζουν τη συζήτηση) 

Σκηνή 3η  

Κατίνα: Τι θέλετε και άφησα το καθάρισμα στη μέση; 

Γωγώ: είδατε τον ξένο που ήρθε; 

Μάρω: κάτι πήρε το μάτι μου! 

Γωγώ: έλα που κάτι πήρε το μάτι σου; εσύ όλα τα μαθαίνεις πρώτη! 

Κατίνα: άκουσα πως έχει μεγάλη περιουσία, ζει σε παλάτι και είναι 

παντρεμένος! 

Μάρω: παντρεμένος; Έκανε βόλτες με τη Ναυσικά τις προάλλες και τον 

άκουσαν να της λέει γλυκόλογα! 



Γωγώ: μόνο με τη Ναυσικά; Τον είδαν και με την Αρήτη! Στόχος του είναι να 

επιστρέψει στην πατρίδα του αλλά δεν το βλέπω, έτσι που έμπλεξε, με 

τέτοιους πειρασμούς! 

(Η συζήτηση διακόπτεται καθώς δύο περαστικές κυρίες παίρνουν το λόγο) 

Φαίδρα: τι λόγια είναι αυτά που ξεστομίζετε, γριές γυναίκες! 

Ειρήνη: κοιτάξτε τα δικά σας προβλήματα και μην ασχολείσθε με τους 

άλλους! 

Κατίνα: ποιόν ενοχλήσαμε; 

(Φεύγουν και πηγαίνουν στην άλλη άκρη της πλατείας και συνεχίζουν το 

κουτσομπολιό) 

Μάρω: κι αν ήρθε εδώ για περισσότερα πλούτη; Κι αν ήρθε για να πάρει την 

εξουσία; Που το ξέρουμε; 

Κατίνα: δεν θα το επιτρέψουμε εμείς, εδώ ο κόσμος πεινάει. Τέλος τα 

σενάρια… να μας τα πει η Γωγώ που δουλεύει στο παλάτι. 

Γωγώ :έμαθα από τις ιστορίες που μας είπε ότι τον είχε ερωτευτεί και κάποια 

Καλυψώ που τον φυλάκισε στο νησί της για πολλά χρόνια… 

Μάρω: φρόντισε να τον ερωτευτούν, τώρα, η Αρήτη και η Ναυσικά! Τόση 

απιστία στην καημένη τη γυναίκα του; 

Κατίνα: από πού είναι; 

Γωγώ: δεν έχω μάθει. 

Μάρω: πως σου ξέφυγε αυτό; Τρέξε να μάθεις… γρήγορα! 

 

Ηθοποιοί 

Κατίνα: Σοφία Ανδρικοπούλου 

Μάρω: Όλγα Βόγκλη 

Γωγώ: Δήμητρα Βλαχιώτη 

Φαίδρα: Δήμητρα Δενδρινέλλη 

Ειρήνη: Χριστίνα Κατσικέα 

 


