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Δώρα Δάνα
Μαραθώνια ιστορία
2 η έκδοση

Δώρα Δάνα
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„Στον Κέβιν
που ακυρώνει τα δύσκολα.“

Τα πρόσωπα
Δώρα
Αντώνης
Όλη η ιστορία διαδραματίζεται στον Μαραθώνα.
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Audio Samples & Digital Exercices /
Δείγματα ήχου και ψηφιακές ασκήσεις

1. Go to www.lexis-academy.com/marathonia-b1
2. Register for the course (for free)
3. Get access to audio samples and exercises
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Σκηνή 1η
(Μαραθώνας. Η Δώρα περπατά χαλαρά. Ακριβώς στην ίδια
λωρίδα του δρόμου, αλλά από την αντίθετη κατεύθυνση, έρχεται ένας άνδρας. Κοιτάζονται αδιάφορα. Όταν διασταυρώνονται και περνά ο ένας δίπλα από τον άλλο, σαν κάτι να αναγνωρίζουν γυρνούν το κεφάλι προς τα πίσω, κοιτάζονται
ξανά, και..)
(Ταυτόχρονα) Εσύ;

Δώρα:

Αντώνη, τι κάνεις εδώ;

Αντώνης:

Δώρα, εγώ μένω εδώ.

Δώρα:

Μα, αν θυμάμαι, έμενες στο Παγκράτι.

Αντώνης:

Καλά θυμάσαι. Μετά τον γάμο μου ήρθαμε στον Μαραθώνα. Είχε η γυναίκα
μου ένα σπίτι εδώ και αποφασίσαμε να
μείνουμε σ΄ αυτό. Εσύ, πώς από δω;
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Δώρα, Αντώνης:

Δώρα:

Πώς από δω... Τι να σου λέω τώρα. Προσπαθώ να αποφασίσω τι θα κάνω με την
δουλειά μου. Στην πραγματικότητα με
τον εκδότη και εργοδότη μου. Πάλι μάλωσα μαζί του.

Αντώνης:

Ωχ! Τι σου έκανε;

Δώρα:

Κοίτα. Εγώ γράφω παιδικές ιστορίες.

Αντώνης:

Μμμ! Ενδιαφέρον ακούγεται. Και πού
4

είναι το πρόβλημα;
Ό,τι ιστορία του πρότεινα την απέρριψε.
Μου έλεγε ότι ήθελε κάτι διαφορετικό.
Και όταν το διάβαζε μου έλεγε ότι δεν του
θύμιζε τίποτα.

Αντώνης:

(Γελά)

Δώρα:

Ήθελε κάτι διαφορετικό από ό,τι υπάρχει
που να είναι ίδιο με ό,τι υπάρχει.

Αντώνης:

Την δουλειά απ' τον πατέρα του την κληρονόμησε;

Δώρα:

Το κατάλαβες, ε;

Αντώνης:

Ε, δεν ήταν και δύσκολο!
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Οι κληρονόμοι νομίζουν ότι είναι δικό
τους επίτευγμα, δικό τους έργο το ότι είναι κληρονόμοι.
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Δώρα:

E

Δώρα:

Αντώνης:

Και τι σκοπεύεις να κάνεις;

Δώρα:

Γι’ αυτό ήρθα εδώ. Για να δω τι θα κάνω.

Αντώνης:

Αλήθεια, καθαρά από περιέργεια. Γιατί
ήρθες εδώ που είναι όπως και να το κάνεις αρκετά μακριά από το σπίτι σου;

Δώρα:

Για πολλούς λόγους. Ο Μαραθώνας δεν
είναι μόνο μια μαγευτική κωμόπολη της
5

Αττικής. Δεν είναι μόνο ένα υπέροχο τοπίο. Δεν είναι απλά ένα παγκόσμια γνωστό μέρος. Σίγουρα όταν ακούς το όνομα
Μαραθώνος, το πρώτο που σου έρχεται
στο μυαλό είναι η μάχη του Μαραθώνα
και ο μαραθώνιος δρόμος. Όμως έχει μια
ιερότητα. Έχει θετικές δονήσεις.
(Την διακόπτει) Θετικές δονήσεις. Αν μίλησες έτσι στον κληρονόμο, δεν το βλέπω
να βγαίνει το βιβλίο σου.

Δώρα:

Όχι βέβαια. Σου εξηγώ γιατί ήρθα εδώ να
ηρεμήσω και να σκεφτώ και δεν πήγα αλλού.

Αντώνης:

Κοίτα, μιας και βρεθήκαμε, θες να μου
μιλήσεις μήπως μπορώ κι εγώ να βοηθήσω σε κάτι;
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Αντώνης:

Δώρα:

Νομίζω το κάνουμε ήδη. Θες να περπατήσουμε ή να κατσουμε;

Αντώνης:

Ό,τι θες.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ

19

Γενικά
1. Απάντησε τις ερωτήσεις γραπτώς.
• Τι γνωρίζεις για την περιοχή του Μαραθώνος;
__________________________________________________
__________________________________________________

E

• Πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνος και ποιοι πολέμησαν;
__________________________________________________
__________________________________________________
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• Ποια ήταν η σημασία αυτής της νίκης για την Ευρώπη;
__________________________________________________
__________________________________________________
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• Πόσα χιλιόμετρα είναι ο Μαραθώνιος Δρόμος και πώς
προέκυψε ως άθλημα;
__________________________________________________
__________________________________________________
• Πώς ονομάζεται ο άντρας που έτρεξε πρώτος τον Μαραθώνιο και πότε έγινε αυτό;
__________________________________________________
__________________________________________________
• Ποιος ήταν ο Αίσωπος;
__________________________________________________
__________________________________________________
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