
«Τα νέα στο νησί των Φαιάκων» 

 

 Δημοσιογράφος: βρισκόμαστε στο σπίτι της κυρίας Αλέκας όπου έχουν 

μαζευτεί και πλέκουν η κυρία Φιλίππα και η κυρία Ευτέρπη. 

( ξαφνικά η Ευτέρπη παρατάει το πλέξιμο και πετάγεται σαν ελατήριο γιατί 

θυμήθηκε τα όσα συνέβησαν στο παλάτι του βασιλιά Αλκίνοου και της 

βασίλισσας Αρήτης) 

Ευτέρπη: κορίτσια, κορίτσια , θυμήθηκα τι έγινε χθες στο παλάτι, που να σας 

τα λέω! 

Αλέκα, Φιλίππα: αχ! Ναι βρε, καλά που το θυμήθηκες. Δεν προλάβαμε να 

μιλήσουμε προχθές, γι αυτό το θέμα, γιατί έγιναν πολλά! 

(χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μέσα η νεαρή δημοσιογράφος, γνωστού 

τηλεοπτικού καναλιού.) 

Δημοσιογράφος: καλησπέρα, ήρθα για τη συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. 

Με ποια θέλετε να ξεκινήσουμε; 

Ευτέρπη: ας αρχίσω πρώτη εγώ, θυμήθηκα κάτι  για τον ξένο που έφτασε 

στο νησί μας, λένε ότι παρουσιάστηκε ολόγυμνος μπροστά  στα κορίτσια που 

έπλεναν στον ποταμό και έπαιζαν με το τόπι τους. 

Αλέκα- Φιλίππα: αυτό είναι απαράδεκτο! 

Δημοσιογράφος: κυρία Αλέκα έχετε να προσθέσετε κάτι; 

Αλέκα: ναι ,βέβαια. 

Δημοσιογράφος: σας ακούω. 

Αλέκα: μόλις μας τον παρουσίασαν στο παλάτι, αμέσως καταλάβαμε τον 

έρωτα της Ναυσικάς για τον Οδυσσέα. 

Φιλίππα: και όχι μόνο… ο βασιλιάς Αλκίνοος και η βασίλισσα Αρήτη τον 

προορίζουν για γαμπρό τους, παρόλο που γνωρίζουν ότι στην Ιθάκη υπάρχει 

η οικογένειά του που εναγωνίως τον περιμένει. Τι ανηθικότητα! 

Ευτέρπη: Ακόμη, ο Αλκίνοος προσφέρει πλούσια δώρα στον ξένο και 

παραθέτει λουκούλια γεύματα για να τον δελεάσει! Οργάνωσε πολυδάπανους 

αγώνες προς τιμήν ενός ξένου που ξέρει ότι μόνο κακό θα προκαλέσει στη 

χώρα μας, λόγω της κόντρας του με το θεό Ποσειδώνα! 

Δημοσιογράφος: νομίζετε ότι αυτό θα έχει συνέπειες στους Φαίακες; 

Αλέκα: Μα αυτό είναι σίγουρο! 



Φιλίππα: αμ! Το άλλο; Κάθε βράδυ σχεδόν στα συμπόσια του παλατιού 

αφηγείται τις ιστορίες του, με τρόπο που όλους τους γοητεύει, για να μπορέσει 

να παρατείνει τη διαμονή του στο πλούσιο παλάτι!  

Αλέκα: με τις συναρπαστικές του διηγήσεις θέλει να κερδίσει τη συμπάθεια 

και την εμπιστοσύνη του βασιλικού ζεύγους, με απώτερο σκοπό να τους 

κλέψει την εξουσία. 

Δημοσιογράφος: θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο; 

Αλέκα, Φιλίππα, Ευτέρπη: όχι καλύτερα… γιατί θα νευριάσουμε ακόμη 

περισσότερο μ’ αυτόν. 

Δημοσιογράφος: Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τη φιλοξενία 

σας! Το γλυκό του κουταλιού ήταν εξαίσιο! 

Αλέκα, Φιλίππα, Ευτέρπη: Εμείς ευχαριστούμε! 
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