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ΜΑΡΚΟΣ 
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

Μια ιστορία σαν όνειρο...



Όλα ξεκίνησαν μια μέρα πριν πολλά  πολλά χρόνια. Πριν 

ακόμη γεννηθούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Ήταν 

πρωί και είχε λιακάδα. Ο κύριος Μάρκος περπατούσε στην 

εξοχή. Ζεστάθηκε και κάθισε κάτω από ένα δέντρο να 

ξεκουραστεί. Αλλά… τον πήρε ο ύπνος. Είδε λοιπόν ένα 

όνειρο μεγάλο και μακρύ. Με λίγα λόγια μέσα στο όνειρό 

του ξανάγινε παιδί! Πόσος καιρός είχε περάσει από τότε 

που ήτανε μικρός! Δεν ήταν Αθηναίος, δεν ήταν Κερκυραίος 

ήτανε ο Μάρκος ο Ρωμαίος!



Ο παππούς του τα βράδια δίπλα στη 

φωτιά του έλεγε ιστορίες. Πως ήρθε με ένα 

καράβι από τη Ρώμη στην Ηγουμενίτσα και 

τότε όλοι οι συγγενείς του, που ήταν στην 

πόλη νέοι, ονομάστηκαν Ρωμαίοι. 



Αχ, το σπίτι του Μάρκου! Ήταν 

μικρό, φτιαγμένο με πέτρες και 

κόκκινα τουβλάκια από λάσπη. Είχε 

δωμάτια τρία: 



- ένα όπου άναβαν φωτιά, εκεί που 

φύλαγε η μαμά όλα τα πήλινα αγγεία, 

κύπελλα, πιατικά κι άλλα δοχεία α! και τα 

κοκάλινα κουτάλια.



- ένα όπου κοιμούνταν τα βράδια 

πάνω στα μαλακά αχυρένια 

στρώματά τους. Ο Μάρκος, όταν 

ξάπλωνε, κοίταζε από το παράθυρο 

το φως του φεγγαριού, όμως 

συχνά, όταν νύσταζε, το μπέρδευε 

με αυτό του λυχναριού. Κι άλλοτε 

πάλι ονειρευόταν πως ήταν 

δυνατός σαν το λιοντάρι και σαν το 

μονομάχο, που ήταν σκαλισμένος 

πάνω στο πήλινο λυχνάρι!



- το τρίτο το δωμάτιο ήταν η αποθήκη. 

Εκεί είχαν κάτι μεγάλα πήλινα πιθάρια 

που μέσα τους έβαζαν τα στάρια για να 

μην τα φάνε τα ποντίκια και τα 

σαλιγκάρια. Εκεί είχε και ο πατέρας τα 

εργαλεία. Εκεί ήταν και ο αργαλειός, που 

έφτιαχνε η μητέρα όλα τους τα ρούχα.



Καμιά φορά τα πρωινά τον έπαιρνε ο 

μπαμπάς του μαζί στην πόλη, στην αγορά. 

Τότε η χαρά του ήταν μεγάλη, γιατί πόλη σαν 

τη ρωμαϊκή Ηγουμενίτσα δεν ήξερε άλλη! 

Είχε ωραίους δρόμους και μαγαζιά, τα πιο 

πλούσια σπίτια είχαν και ψηφιδωτά! Τι ήταν 

αυτά; Ήταν πατώματα, φτιαγμένα από 

μικρές πετρούλες με πάρα πολλά σχέδια και 

χρώματα! Του Μάρκου του άρεσε να τα 

κοιτά, όμως τον διέκοπτε του μπαμπά του η 

φωνή που έλεγε: - Και τώρα γιε μου αρκετά! 

Πρέπει να κάνουμε λίγη δουλειά! 
Φόρτωναν λοιπόν τη ζυγαριά με στάρια και 

λαχανικά και τα πουλούσαν στην αγορά.



 Όταν πουλούσαν όλα τα πράγματά τους, ο μπαμπάς 

αγόραζε από ένα δώρο για τον καθένα: παιχνίδια, 

όπως ζάρια για το Μάρκο, και στη μητέρα ένα μικρό 

γυάλινο μπουκαλάκι με λίγο αρωματάκι!  Κι όταν 

τέλειωναν και με αυτά, πήγαιναν και μια βόλτα στα 

λουτρά! Έμπαιναν μια στο κρύο και μια στο ζεστό 

νερό κι έκαναν μπάνιο πραγματικό!

 Ο Μάρκος έπαιρνε τα λεφτά! Τι ωραία 

που ήτανε εκείνα τα λεφτά! Είχαν πάνω 

τους εικόνες από παραμύθια, ήρωες κι 

άλογα, πουλιά αλλά και το πρόσωπο 

του βασιλιά.



Καμιά φορά φορούσαν όλοι τους τα ρούχα 

τα καλά, η μητέρα έβαζε δαχτυλίδια και 

βραχιόλια κι ο πατέρας την ωραία του τη 

ζώνη, και πήγαιναν όλοι μαζί ως το ναό να 

αφήσουν στους θεούς τους ένα δώρο 

μικρό, ένα άγαλμα από πηλό, για να τους 

φυλά και να είναι πάντα καλά.



Και με αυτά τα όνειρα από την παιδική του τη ζωή ξύπνησε ο 

κύριος Μάρκος και πω-πω! είχε γίνει πια πρωί κι αυτός ήτανε 

ακόμη στην εξοχή! 



Παιχνίδια
1. Διάλεξε τα χρώματα που σου αρέσουν και ζωγράφισε την ιστορία.

2. Φτιάξε το δικό σου ψηφιδωτό.

    Κόψε μικρά τετραγωνάκια από χρωματιστό χαρτόνι. Ζωγράφισε 

    ένα σχέδιο (π.χ. ένα αγγείο, ένα λυχνάρι) και κόλλησε πάνω τα χαρτάκια.

    



3. Με ένα ψαλίδι κόψε την παρακάτω εικόνα ακολουθώντας τις διακεκομμένες γραμμές. 

    Στη συνέχεια μπέρδεψε τα κομμάτια και προσπάθησε να την ξαναφτιάξεις.



4. Ποια από τα παρακάτω αντικείμενα συναντήσαμε στην ιστορία;

Ειδώλιο Λίθινο τέχνεργο Πήλινο πιάτο Ασημένιο νόμισμα

Χάλκινη ζυγαριά Λυχνάρι Χάλκινη αιχμή


