Μαρούλα Θεοδοσιάδου

Τμ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί είκαη έκα απόζπαζμα από ημ δηήγεμα «Ε ζπαζμέκε
θμύθια» ηεξ ζοιιμγήξ «Τμο θαεμμύ θαη ηεξ Γιπίδαξ» ηεξ Μανμύιαξ
Θεμδμζηάδμο.
Σημ δηήγεμα αοηό μηα πανέα από παηδηά παίδμοκ ακέμεια ζημκ «θνορώκα»
ημοξ ζ’ έκα πενηβόιη ζημ πςνηό ημοξ. Τηξ όμμνθεξ ζηηγμέξ ημο παηπκηδημύ
ημοξ ένπεηαη κα γθνεμίζεη μ πόιεμμξ, μη βμμβανδηζμμί, μ παιαζμόξ. Οη γμκείξ
ηςκ παηδηώκ, ζαζηηζμέκμη θαη αγακαθηηζμέκμη, ανπάδμοκ ηα παηδηά θαη
ηνέπμοκ κα θύγμοκ. Ε Δςή, ημ θμνίηζη ημο δηεγήμαημξ, ηνέπεη κα πάνεη ηεκ
θμύθια ηεξ πμο θμημόηακ ζημκ «θνορώκα». Σηε βηαζύκε ηεξ όμςξ πηάζηεθε
ημ έκα πένη ηεξ θμύθιαξ ηεξ ζ’ έκα θιαδί πμνημθαιηάξ.

[…] Ε μαμά, όηακ ήηακε ζηηξ θαιέξ ηεξ, μαξ έδηκε θμοιμονάθηα,
μπηζθόηα θαη γιοθό αθόμε, γηα κα θενκμύμε ζημ παηπκίδη μαξ.
Πήγα θαη θείκε ηε μένα κα ηεξ δεηήζς ιίγα μπηζθόηα, με μάιςζε όμςξ
θη έθογα πμιύ ιοπεμέκε. Όπη γηαηί δεκ πήνα ηα μπηζθόηα, μα γηαηί θαηάιαβα
πςξ ε μαμά ήηακε πμιύ ζηεκαπςνεμέκε.
Τηξ ηειεοηαίεξ μένεξ δεκ ήηακ θαιά. Όιμ ζηέκαδε θαη θαηκόηακ μιμέκα
πημ ακήζοπε. Κάηη ζηγμρηζύνηδακ με ημκ παηένα, ηηξ γεηηόκηζζεξ. Σηαμαημύζακ
όμςξ ζακ πεγαίκαμε θμκηά. Όπη μμκάπα ζημ δηθό μαξ ζπίηη, μα θαη ζ’ όιε ηε
γεηημκηά πνόζελα πςξ μη άκζνςπμη ήηακ πμιύ θαηζμοθηαζμέκμη. Δε γειμύζακ
πηα, δεκ αζηεηεύακε όπςξ πνηκ, ιεξ θαη θάπμηα θαθηά μάγηζζα ζθόηςζε ημ
γέιημ, ηε πανά. Έπαρε θαη ημ ηναγμύδη ημοξ.
Κάηη θαθό. Τμ έκηςζα μέζα μμο. Τμ έκηςζα θη αξ μεκ μπμνμύζακ κα λένς ημ
ιόγμ.

Γθείκε ηε μένα πμο δήηεζα ηα μπηζθόηα, ε μαμά θαηκόηακ θιαμέκε, μ μπαμπάξ
κεονηθόξ, ακήζοπμξ, ιεξ θαη θάηη πενίμεκε! Κάζε ηόζμ έβγαηκε έλς ζημκ
μονακό, αθμογθναδόηακ… θμίηαδε πάιη ζημκ μονακό δεληά, ανηζηενά, ζηέκαδε
θη έμπαηκε πάιη μέζα μμονμμονίδμκηαξ.
-

Πμύ είζαη, Δςή; Έια γνήγμνα μέζα. Με βγαίκεηξ έλς. Πμύ είκαη ε
αδενθή ζμο;

-

Μα εδώ είμαζηε, μπαμπά. Δε βγήθαμε έλς!

-

Καιά! Καιά!

Κάηη άνπηζε κα ιέεη ρηζονηζηά πάιη ζηε μαμά. Κάπμηα ζηηγμή βνήθα θη εγώ ηεκ
εοθαηνία θαη ζηγά ζηγά γιίζηνεζα έλς, παηώκηαξ ζηηξ μύηεξ ηςκ πμδηώκ μμο.
Έθηαζα ζημ παναζύνη ηεξ Μανίαξ θαη ηεξ θώκαλα. Βγήθε.
-

Γοηοπώξ πμο ήνζεξ! Δεκ ακηέπς άιιμ. Όιμ θαη με μαιώκμοκ ζήμενα.
«Φνόκημα, Μανμύια». «Σηςπή, Μανμύια». «Έια μέζα…» θη αξ είμαη
πιάη ημοξ. Γίκαη όιμη ακήζοπμη θαη πμιύ ιοπεμέκμη. Δεκ ακηέπς κα
ημοξ βιέπς έηζη.

-

Κη μη δηθμί μμο είκαη ημ ίδημ. Ε μαμά θιαίεη.

-

Άθμοζα ημκ παηένα, πμο έιεγε πςξ ζηεκ Κενύκεηα ήνζακ πμιιμί
Τμύνθμη ζηναηηώηεξ από ηεκ Τμονθία με ηα θανάβηα ημοξ. Σθόηςζακ
ημοξ ζηναηηώηεξ μαξ!

-

Αιήζεηα; Θεέ μμο!

-

Ναη! Κη μ θόζμμξ έθεογε. Ήνζακ θαη αενμπιάκα, ένηλακ βόμβεξ,
πάιαζακ ηα ζπίηηα θαη ζθμηώζεθακ παηδηά. Έθιαηγε θη ε μαμά μμο, γηαηί
ζηεκ Κενύκεηα μέκεη μ ζείμξ μ Κώζηαξ.

-

Γη’ αοηό μ μπαμπάξ μμο όιμ θαη θμηηάδεη ζημκ μονακό;

-

Ο δηθόξ μμο έιεγε πζεξ ζημ δηθό ζμο κα έπμοκ έημημα ηα ηναθηέν, γηαηί
μη λέκμη Τμύνθμη ένπμκηαη με ηα ηακθξ θαη ζημ δηθό μαξ πςνηό θαη πςξ
πνέπεη κα θύγμομε θη εμείξ.

-

Κη μ θνορώκαξ μαξ ηη ζα γίκεη;

-

Δεκ πάμε ςξ εθεί; Φώκαλε θαη ημοξ άιιμοξ. Γγώ πάς πνώηε κα
ζογονίζς.

Θομάμαη πόζεξ δόλεξ γκώνηζε μ «θνορώκαξ» μαξ. Τη βαθηίζηα! Τη γάμμοξ!
Γιέκηηα αηειείςηα . Τναγμύδη, πμνό, ηνέιεξ!

Τώνα μμο θαηκόηακ θη αοηόξ αιιηώηηθμξ. Θιημμέκμξ, βμοβόξ! Πακημύ εζοπία!
Δεκ είπα ηίπμηα κα ζογονίζς. Όια ήηακε θαζανά, όμμνθα! Κμίηαδα… Όιμ
θμίηαδα…
Ήνζακ θαη μη άιιμη. Ανπίζαμε άθεθα ζηεκ ανπή, μα ζηγά ζηγά
λεπαζηήθαμε. Απμννμθεζήθαμε ζημ παηπκίδη. Κη εθεί πμο εημημαδόμμοκα κα
δμθημάζς ημ γιοθό ηεξ θμομπάναξ, ηεξ Βαζηιηθήξ, έκα θμβενό βμοεηό θη έκαξ
ηνμμενόξ θνόημξ μαξ λεθμύθακε. Σςζηόξ ζεηζμόξ! Τμ γιοθό μμο ζηάζεθε ζημ
ιαημό… Απ’ ημ θόβμ θόπεθε ε ακάζα μμο.
Ο Κώζηαξ, μ παιηθανάξ ηεξ πανέαξ, έγηκε μιμθίηνηκμξ θη έβαιε ηα
θιάμαηα. Μα ηη θιάμαηα ήηακ εθείκα! Λεξ θαη ημκ πηοπμύζακ αιύπεηα θαη
μύνιηαδε ηε μηα ζηηγμή, έθιαηγε γμενά ηεκ άιιε.
Ε Βαζηιηθή θναημύζε ζθηθηά ζθηθηά ζηεκ αγθαιηά ηεξ ηεκ θμύθια θη όιμ
θώκαδε:

«Μαμά

μμο…

Μαμά

μμο…

Πμύ

είζαη;

Έια,

έια…»

θαη θηοπμύζε ύζηενα ηα πόδηα ηεξ θιαίμκηαξ.
Ε Έιεκα, ε πημ μηθνή, γακηδώζεθε ζημ θόνεμά μμο, Κμίηαλε μηα ημκ
Κώζηα θαη μηα ηε Βαζηιηθή θαη άνπηζε θαη εθείκε ημ θιάμα… «Πάμε ζπίηη μαξ.
Θέις ηε μαμά μμο…»
Κη εγώ ήζεια κα θςκάλς. Μα δεκ έβγαηκε θςκή θαμηά απ’ ημ ζηόμα
μμο. Ήζεια κα ανπάλς ηε Μανμύια θαη κα ηνέλς, μα δεκ μπμνμύζα κα
ζαιέρς μύηε βήμα απ’ ημ θόβμ μμο. Πάγςζα… Κανθώζεθα ζηε ζέζε μμο.
Καη ηα θιάμαηα, μη θνόημη ζοκέπηδακ. Μαδί όμςξ αθμύζηεθακ δοκαηά
θαη μη γκώνημεξ θςκέξ ηςκ γμκηώκ μαξ.
-Κώζηαα... Βαζηιηθήε… Έιεκαα… Δςήε…
Τόηε μμκάπα ζάιερα θαη ρέιιηζα πνώηα ζηγακά θη ύζηενα δοκαηά:
«Γδώ… εδώ είμαζηε» θη μνμήζαμε όιμη έλς.
Γηα μηα ζηηγμή ζομήζεθα ηεκ θμύθια μμο, πμο θμημόηακ λέγκμηαζηα ζηεκ
θνεμαζηή ηεξ θμύκηα. Γονκώ γνήγμνα, ηεκ ανπάδς θαη ηνέπς κα πνμιάβς
ημοξ άιιμοξ. Σηε βηαζύκε μμο όμςξ πηάζηεθε ημ έκα ηεξ πένη ζε έκα θιαδί
πμνημθαιηάξ. ‘Έζθορα κα ημ πάνς, μα ε αοζηενή θςκή ημο παηένα μμο μ’
εμπόδηζε.

-

Φεύγμομε αμέζςξ. Μπαίκμοκ ηα ηακθξ ζημ πςνηό. Γνήγμνα, με
παδεύεηξ.

Τνεπάημη βγήθαμε από ημ ποθκό πενηβόιη. Λαπακηαζμέκμη ζηαμαηήζαμε
ζηεκ έλμδμ. Μανμανώζαμε. Σηε ζέζε ηςκ ζπηηηώκ μαξ ζςνόξ πέηνεξ, λύια,
θαπκμί, παιάζμαηα.
Κιάμαηα ζημ ζπίηη ηεξ Έιεκαξ. «Δε θεύγς, δεκ πάς πμοζεκά…». Ήηακ ε
γηαγηά, πμο μμηνμιμγμύζε. «Φύγεηε… θύγεηε, ζα μείκς εδώ, θμκηά ζημκ άκηνα
μμο. Φύγεηε, πνηκ ένζμοκ ηα ηακθξ».
Τα είπα παμέκα. Οη άιιμη βάιακε ηα θιάμαηα, ηηξ θςκέξ! Γγώ έζθηγγα όιμ
θαη πημ πμιύ απάκς μμο ηε ζπαζμέκε μμο θμύθια. Δεκ μπμνμύζα κα θιάρς.
Δέζεθε έκαξ θόμπμξ ζημ ιαημό μμο θη όιμ ακανςηηόμμοκα! Γηαηί κα μαξ
παιάζμοκ ηα ζπίηηα; Γηαηί κα ζθμηώζμοκ ημκ θόζμμ; Τη ημοξ έθαμε μ θαεμέκμξ
μ παππμύξ ηεξ Βαζηιηθήξ θαη ημκ ζθόηςζακ; Γηαηί κα θένμοκ ηόζε δοζηοπία
ηα θαηαναμέκα ηα ζηδενέκηα πμοιηά; […]
Έηζη, πήναμε ημ δνόμμ ηεξ πνμζθογηάξ μαδί με πηιηάδεξ άιιμοξ.
Ε ζπαζμέκε θμύθια, μμκαδηθό εκζύμημ από ημ παηνηθό μμο ζπίηη, μμο
θναημύζε ζοκηνμθηά. Μμο έδηκε θμονάγημ ηηξ θνύεξ, ηηξ παγενέξ κύπηεξ ημο
πεημώκα θαη ζηηξ θάρεξ ημο θαιμθαηνημύ.
Δομ πνόκηα δήζαμε ζημ νμύπηκμ ζπηηάθη μαξ ζημκ «Καηαοιηζμό Σηαονμύ».
Τώνα ζημιίδεη ημ θνεβάηη μμο ζημ πνμζςνηκό μαξ ζπίηη, ζημ «Σοκμηθηζμό
Σηαονμύ Νμ. 2».
Ώνεξ μιόθιενεξ θμοβεκηηάδς μαδί ηεξ… «Υπμθένεηξ, θαεμεκμύια μμο θαη
εζύ. Σμο ιείπεη ημ έκα ζμο πένη, ημ λένς. Έπεη μείκεη ζημ μηθνό πςνηό μαδί
με ηεκ θανδηά μμο. Γθεί ζημκ «θνορώκα» μαξ, ζημ πενηβόιη με ηηξ
πμνημθαιηέξ, θαη μαξ θανηενμύκ».[…]
(Απόζπαζμα)

«Τμο θαεμμύ θαη ηεξ Γιπίδαξ»

Εργαζίες:
Οι πιο κάηω εργαζίες να γίνοσν ζηο ηεηράδιό ζας:
1. Δςγναθίδς μηα ζθεκή πμο μμο έθακε εκηύπςζε από ημ δηήγεμα.
2. Πώξ κηώζεη, άναγε ε Δςή ζηεκ πνμζθογηά; Δηθαημιμγήζηε ηεκ
απάκηεζή ζαξ.
3. Φαναθηενίζηε ηε Δςή. Πμηεξ πιενμθμνίεξ από ημ θείμεκμ ζαξ
βμεζμύκ κα πενηγνάρεηε ημ παναθηήνα ημο θμνηηζημύ;
4. Ε θμύθια ηεξ Δςήξ αθεγείηαη ηα γεγμκόηα. Τη κμμίδεηε ζα έιεγε γηα ηε
μένα ηεξ εηζβμιήξ ηςκ Τμύνθςκ ζημ πςνηό ηεξ Δςήξ;
5. Ε Δςή γνάθεη ζημ εμενμιόγηό ηεξ γηα ηε δςή ζημκ «Καηαοιηζμό
Σηαονμύ». Τη κμμίδεηξ ζα έπεη γνάρεη;
6. Τη κμμίδεηξ έπεη ζομβεί ζηεκ θμύθια ηεξ Δςήξ;
7. Βνέζηε από ημ θείμεκμ θαη οπμγναμμίζηε ηηξ πνμηάζεηξ πμο δείπκμοκ:
-

Όηη μη μεγάιμη ήηακ ακήζοπμη θαη ζηεκαπςνεμέκμη

-

Όηη μη Τμύνθμη άνπηζακ ηεκ εηζβμιή ζημ κεζί.

