
Κοίταξε βιαστικά πίσω από τον ώµο του. Είχε αρχίσει να λαχανιάζει˙ ήξερε φυσικά
πως δεν θα µπορούσε να τρέχει µε τον ίδιο ρυθµό για πολλή ώρα. Αν όµως έφτανε
στις αποβάθρες, τότε ίσως και να γλίτωνε˙ αν δεν είχε και το
βάρος του χαρτοφύλακα που κουβαλούσε, ίσως να ήταν κα-
λύτερα τα πράγµατα. Προσπάθησε να συνεχίσει να τρέχει
χωρίς να σκέφτεται τι θα του κάνουν αν τον πιάσουν. "Μην
σκέφτεσαι τίποτα τώρα" έλεγε στον εαυτό του, και συνέχιζε
να τρέχει. Το φως της σελήνης έπεφτε ειδυλλιακά στα νερά
του ποταµού, αλλά αυτός δεν είχε χρόνο να θαυµάσει το πο-
τάµι˙ δεν του άφηναν οι δύο τύποι που έτρεχαν από πίσω
του. Ήταν και οι δυο τους µεγαλόσωµοι, καµµία σχέση µε
αυτόν, και, αναµφίβολα, πολύ θυµωµένοι. Όταν πάτησε το
πόδι του στις αποβάθρες, αυτοί ήταν κάποια µέτρα ακόµη
πίσω και στο βάθος, τούτη η σκοτεινή πόλη, στο κέντρο της
οποίας δύο άντρες αγνώστων στοιχείων κυνηγούσαν έναν
άλλο µε ένα χαρτοφύλακα, επίσης αγνώστων στοιχείων, η
πόλη που από το κέντρο της περνούσε ο µεγάλος ποταµός,
αυτή η πόλη, πάνω από την οποία τα σύννεφα ίσα που κάλυ-
πταν το φεγγάρι, κοιµόταν˙ δεν µπορούσε σε καµία περί-
πτωση να ακούσει την λαχανιασµένη αναπνοή κανενός. Ούτε
τον φόβο, ούτε την έξαψη. Ναι, έξαψη-γιατί αυτήν την στιγµή
την περίµενε πολύ καιρό. Τώρα βιαστικά µπαίνει στην µικρή
αποθήκη που γνώριζε από πριν πως θα είναι ξεκλείδωτη.
"Ίσως να µην µπουν εδώ µέσα". Ήξερε άλλωστε πως βρισκό-
ταν σε θανάσιµο κίνδυνο, κι όχι µόνο τώρα, αλλά από εδώ
και τώρα. Ο χαρτοφύλακας βρισκόταν πάντοτε σφιχτά στο
δεξί του χέρι˙ από τον τρόπο που τον κρατούσε, θα λέγαµε πως περισσότερο τον

φοβόταν, παρά ήθελε να τον προστατεύσει˙ µα, την ίδια στιγµή, προσπαθούσε µε πολύ κόπο
να τον έχει κάθε λεπτό ασφαλισµένο, για κάθε ενδεχόµενο. Γιατί αυτός ο χαρτοφύλακας είναι
ό,τι πιο σηµαντικό υπάρχει αυτήν την στιγµή στο µυαλό του˙ κι όχι µοναχά αυτού εδώ, αλλά
στο µυαλό οποιουδήποτε ανθρώπου γνώριζε τι συνέβαινε στην πραγµατικότητα.
Οι δύο µεγαλόσωµοι τύποι άφησαν πίσω τους την αποθήκη και προχώρησαν κατά µήκος του
ποταµού, φτύνοντας βρισιές και κατάρες. Τώρα στο µυαλό του µια ακατανίκητη περιέργεια
είχε αρχίσει να παίρνει τη θέση του φόβου˙ ήθελε πάση θυσία εδώ και τώρα να ανοίξει τον
µαύρο χαρτοφύλακα και να δει πώς είναι αυτό που βρίσκεται µέσα˙ ήξερε πολύ καλά τι είναι,

αλλά δεν γνώριζε πώς είναι˙ του το είχαν πάρει και τώρα το είχε πάρει
πίσω. Θυµόταν στιγµές από την ζωή του όταν το είχε στην κατοχή του˙
και στιγµές όταν του το είχαν στερήσει˙ και η έξαψη µέσα του µεγάλωνε,
τόσο που δεν άντεξε και τον άνοιξε, και το αντίκρισε, για πρώτη φορά
στην ζωή του.
Ήταν το Γέλιο.
Και αυτός ξεκίνησε να γελάει˙ όχι να χαµογελάει, όχι να χαχανίζει, αλλά
να γελάει,να γελάει µε την ψυχή του. Αλήθεια, πόσο πολύ του είχε λείψει
αυτή η αίσθηση, η ηδονή του γέλιου;
Βιαστικά βήµατα ακούστηκαν στο πλακόστρωτο δροµάκι που βρισκόταν
δίπλα στο ποτάµι. Και δύο βιαστικοί πυροβολισµοί. Και το γέλιο ψόφησε
µπροστά στα έντροµα µάτια του άνδρα µε το χαρτοφύλακα, που έβλεπε
το αίµα να αναβλύζει από το στήθος του, µπροστά στα πολύ σοβαρά
βλέµµατα των δύο τύπων, που ακούγοντας το γέλιο είχαν επιστρέψει,
και µπροστά και στις δύο καπνισµένες κάννες.
Τότε όµως συνέβη κάτι εξωπραγµατικό˙ το Γέλιο δεν χάθηκε, δεν εξαφα-
νίστηκε. Αλλά έγινε αέρας και σάρωσε ολόκληρη την πόλη, και πέρα
από αυτήν, τα σπίτια στον λόφο, και πέρα από αυτά, το Γέλιο έφτασε
στην άκρη του Κόσµου, και λίγο πέρα από αυτήν.
Οι δύο οπλισµένοι άνδρες, που βρισκόντουσαν πιο κοντά από οποιον-
δήποτε άλλον στο Γέλιο όταν έγινε η έκρηξη, έσκασαν στα γέλια, και
µάλλον δεν πρόσεξαν το χαµόγελο που σχηµατίστηκε στο στόµα του νε-
κρού.
Και µίλια µακριά, ένας µεσήλικας που κοιµόταν στον καναπέ ενός

διαµερίσµατος ροχαλίζοντας βαριά έσκασε ένα χαµόγελο.

Σκοτώνοντας το Γέλιο

Μέσα στα πλαίσια του µαθήµατος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας (Γ΄ Λυκείου, τµήµα 3ο- καθηγήτρια: Μ. Λιτσάρδου ),
το διήγηµα του Στρατή Τσίρκα «Το δένδρο» κινητοποίησε το ενδιαφέρον, την ευαισθησία και τη φαντασία των µαθητών. Η καθηγήτρια
παρότρυνε τους µαθητές να συνεχίσουν αυτή την ιστορία µε τη δική τους δηµιουργική γραφή και έµπνευση και έτσι γεννήθηκαν αυτά τα
λογοτεχνικά κείµενα που έχουµε τη χαρά να δηµοσιεύουµε στη σχολική µας εφηµερίδα.

«Το δενδρο» του Στρατή Τσίρκα είναι ένα διήγηµα
για την ιστορία µιας φιλίας ανάµεσα σε έναν άν-
θρωπο, τον δάσκαλο µιας µικρής πόλης, κι ένα
δένδρο, ένα λάµπαχ. Το δένδρο είχε την ατυχία να
ριζώνει στον κήπο της Κυράς, µιας παντοδύναµης
γυναίκας που επιβαλλόταν στην περιοχή. Ο ήρωας
µια νύχτα βλέπει έναν υπηρέτη της Κυράς να καρ-
φώνει µέσα στην νύχτα ένα µαχαίρι στο δέντρο. Σε
µια γιορτή η Κυρά αποκαλύπτει στον δάσκαλο πως
σκοπεύει να το κόψει για να µην χαλάει την φα-
τσάδα του σπιτιού της.. ο ήρωάς µας αντιµετωπίζει
ένα ηθικό δίληµµα: να αντιδράσει στην Κυρά και να
υποστεί τις συνέπειες, ή να σωπάσει προκειµένου
να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του;

...Μερικές ώρες µετά βρισκόµουν κλεισµένος στο
δωµάτιό µου, ξαπλωµένος ανάσκελα στο στενό
κρεβάτι που έτριζε. Πρώτη φορά που δεν µε χωρά
το στρώµα, πρώτη φορά που µου φαίνεται τόσο
στενό. Πρώτη φορά που παρατηρώ το τρίξιµο από
τις σούστες. Κι είναι τόσο διαπεραστικό. ∆εν ξέρω
αν ακούγεται στα αυτιά ή µέσα στο κεφάλι µου.
Μοιάζει να αγκοµαχά, να διαµαρτύρεται, να µου µιλά.
«Γιατί;» ένα γιατί διαφορετικό από εκείνο το πρώτο που αντήχησε µέσα µου, όταν
η Κυρά µου ανακοίνωσε την απόφασή της για το δένδρο. Οι σούστες έσκουξαν
ξανά «γιατί;»... «γιατί δεν µίλησες άνθρωπε; Εσύ που έχεις φωνή, εσύ που µπο-
ρείς γιατί δεν αντέδρασες; Έσκυψες µόνο το κεφάλι και κάρφωσες το βλέµµα στο
άδειο ποτήρι σου... Πόσο αγαπάς το ∆ένδρο σου!»

Σωπάστε πια! Πετάχτηκα από το κρεβάτι. Ένας θεός ξέρει πόσο ήθελα
να αντιδράσω. Μα µπροστά στην Κυρά πάγωσε η κραυγή µέσα στο λαρύγγι µου,
µούδιασαν τα πόδια µου, µούδιασε η σκέψη µου. Χτύπαγε η καρδιά µου σαν
τρελή κι έσφιγγα στο χέρι το ποτήρι. Ένα από τα δυο θα έσπαγε εκείνο το
βράδυ...

Ποιος είµαι εγώ για να αντιδράσω στην Κυρά; Εγώ δεν µπόρεσα τόσα
χρόνια να καταγγείλω την καθηµερινή δολοφονία της ψυχής µου, θα καταγγείλω
τη δολοφονία ενός δένδρου; Όσο καιρό ζω και δουλεύω εδώ, είµαι ένας ακόµα
υπήκοος της Κυράς. Το τι θα κάνω, το τι θα πω, όλα εξαρτώνται από τα δικά της

θέλω.
Κοίταξα το πρόσωπό µου στον καθρέφτη. Είδα το είδωλό µου να ανταποδίδει

το βλέµµα. «µα όλοι έτσι κάνουν εδώ» το άκουσα να λέει µε το συγκαταβατικό
του ύφος. Το έχω ξαναδεί αυτό το ύφος. Κάθε φορά που σωπαίνω, ενώ υπάρ-
χει µέσα µου φωνή, κάθε φορά που πνίγω τις σκέψεις µου στο πηγάδι. Κάθε
φορά που σκύβω το κεφάλι το είδωλό µου είναι εκεί για να µε δικαιολογήσει.

Βαρέθηκα τις δικαιολογίες! Στο κάτω- κάτω δάσκαλος είµαι! Έχω χρέος να
είµαι δυνατός, να µη δειλιάζω να κάνω αυτό που πιστεύω. Αυτό που διδάσκω,
αυτό να πράττω. Πώς µπορώ λοιπόν να κοιτώ στα µάτια τα παιδιά, µιλώντας
τους για ελευθερία, αλήθεια, για το θάρρος της γνώµης τους, όταν εγώ απο-
σιωπώ την αδικία και θάβω τα πιστεύω µου;

Την επόµενη µέρα στο σχολείο είπα στα παιδιά ένα παραµύθι. Μίλησα για µια
παντοδύναµη µάγισσα κι ένα µαγικό δέντρο. Στο παραµύθι µου η µάγισσα
ήθελε να σκοτώσει το δέντρο και να γίνει βασίλισσα αυταρχική στην χώρα
εκείνη. Ύστερα τους ζήτησα να συνεχίσουν εκείνα την ιστορία. Άκουσα να µου
µιλούν για ήρωες δυνατούς που θα εµφανίζονταν από το πουθενά για να σώ-
σουν την χώρα. Άραγε κι εµείς έναν ήρωα χρειαζόµαστε; Μα µια κοινωνία που
έχει ανάγκη από ήρωες, είναι κοινωνία αποτυχηµένη.

Κι ύστερα σήκωσε το χέρι η µικρή Ελπίδα από το τελευταίο θρανίο. «κύριε..
γιατί µας λετε παραµύθια;»

Πραγµατικά γιατί τους είπα ένα παραµύθι; Εκείνη τη µέρα φύγαµε πριν χτυπή-
σει το κουδούνι. Τα πήγα στο δέντρο. Κάτσαµε στις ρίζες του και µιλήσαµε για
τη φύση και τον άνθρωπο, για την αξία που φωλιάζει πιο βαθιά µέσα µας, µια
πραγµατικά ελεύθερη ζωή.

Το ίδιο βράδυ, καθώς περνούσα µπροστά από το σπίτι της Κυράς άκουσα
µια φωνή να φωνάζει το όνοµά µου. Σταµάτησα και κοίταξα γύρω µου. Ένας άντρας έτρεξε
προς το µέρος µου. Ήταν εκείνος ο υπηρέτης της Κυράς, το «εκτελεστικό όργανον» που λίγα
βράδια πρωτύτερα είχα δει σκαρφαλωµένο στα κλαδιά να µπήγει το µαχαίρι. Άκουσε, µου είπε,
το µάθηµά µου. «είµαι µαζί σου!» µέσα σε λίγες µέρες όπου κι αν πήγαινα µε αντιµετωπίζανε µε
ένα συνωµοτικό χαµόγελο. Ο φούρναρης, δίνοντάς µου το ψωµί µου είπε «και ό,τι θελήσεις µη
διστάσεις», το ίδιο κι ο µανάβης, κι ο παπάς, κι ο γαλατάς. ∆εν ήταν µόνο το ότι ο υπηρέτης της
Κυράς διέδωσε όσα είδε κι άκουσε από το µάθηµά µου στις ρίζες του δέντρου, µα και τα παιδιά
µίλαγαν στους γονείς τους για αυτά που λέγαµε στην τάξη.

Στην συγκέντρωση γονέων ήρθε σχεδόν όλη η πόλη. Κι η ενηµέρωση των κηδεµόνων
µετατράπηκε σε µυστική συγκέντρωση αντιστασιακής οργάνωσης!

Τα ξηµερώµατα οι υπηρέτες της Κυράς µας οδήγησαν στο δέντρο και σταθήκαµε όλοι
κρατώντας τα χέρια γύρω από τον κορµό του φωνάζοντας συνθήµατα δυνατά. Η δύναµη της
Κυράς ωχριά µπροστά στη συλλογική δύναµη, τη δική µας δύναµη.

Το δέντρο ΄ήταν ήδη νεκρό. Μα η κοινωνία µας ήταν επιτέλους ζωντανή! Στη θέση του
λάµπαχ που έπεσε, οι µαθητές µου φύτεψαν, φύτεψαν έναν καινούριο σπόρο. Εγώ έφυγα από
την πόλη και δεν ξαναείδα κανέναν τους. Ούτε το καινούριο δεντράκι, ούτε τους συναγωνιστές,
ούτε τους µαθητές µου... Μα πρόσφατα βρήκα στην πόρτα µου ένα φάκελο. Μέσα είχε την φω-
τογραφία ενός δέντρου και την υπογραφή της µικρής Ελπίδας...

∆εν απάντησα. Απλά έσκυψα το κεφάλι. Εφυγα. Πήγα στο δέντρο. Ηθελα να το δω, να
του µιλήσω όσο ήταν ακόµα εκεί και στόλιζε την πλατεία. ∆εν ξέρω πόση ώρα µου πήρε
για να φτάσω. Στο µυαλό συνέχεια ερχόντουσαν τα λόγια της Κύρας. Στενοχωρήθηκα. ∆ά-
κρυσα. Έφτασα επιτέλους.

Το µόνο πράγµα που έκανα όταν έφτασα ήταν να το κοιτώ και να κλαίω. ∆εν µπορούσα
να ανασάνω, πνιγόµουν µέσα στις ίδιες µου τις σκέψεις. Αργοπέθαινα. ∆εν µπορούσα να
κάνω κάτι για να αποφύγω αυτό που θα γινόταν. Ολο το βράδυ ήµουν εκεί. Έκλαιγα. ∆εν
µπορούσα να φύγω. Σαν κάτι να µε κρατούσε εκεί. Ξηµέρωσε! Και εγώ ήµουν ακόµα εκεί.
Τώρα χωρίς δάκρυα, µόνο µε θλίψη και οργή.
Περνούσε κόσµος γύρω από το δέντρο. Πήγαινε – ερχότανε και όλοι µε κοιτούσαν µε
απορία. Ίσως ήτανε φυσικό. Ένας άνδρας να στέκεται να κοιτά µε πάθος αυτό το ∆έντρο!
Όµως, δεν ήξεραν ότι αυτό το πανέµορφο δέντρο, ήξερε όλη τη ζωή µου. Του είχα µιλήσει
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τόσες φορές, σαν άνθρωπος µε άκουγε και πάντα ήξερα τι απάντηση θα µου δώσει.

Ξαφνικά, είδα µπροστά µου τον εργάτη. Εκείνον που δολοφόνησε το δέντρο µου.
Με κοίταξε, σαν να µε συµπονούσε, σαν κι αυτός να το είχε αγαπήσει. Το µόνο που µου
είπε πριν φύγει είναι να πάω σπίτι µου και πως δυστυχώς η κατάσταση δε θα αλλάξει.
Έφυγε. Έφυγα κι εγώ. Πήγα σπίτι. ∆εν µπορούσα να κάνω κάτι, για να σωθεί αυτή η
οµορφιά, αυτό το ∆έντρο. Το µόνο που µπορούσα ήταν να το κοιτώ µέχρι να πεθάνει.
Μα δεν το άντεχα!
Έφυγα από την πόλη! Είδα άλλα δέντρα! Μιλούσα και µε αυτά! Μα το µόνο δέντρο που
µπορώ να πώ ότι «ερωτεύτηκα» ήταν αυτό στο «Λάµπαχ». ∆υστυχώς, δεν θα το αντι-
κρίσω ποτέ ξανά. Όπως οι ερωτευµένοι τους χαµένους τους έρωτες. Μόνο που σε αυ-
τούς θα έρθει άλλος, σε εµένα όµως, δεν θα έρθει άλλο παρόµοιο δέντρο.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά
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Μάλιστα! Ακριβώς έτσι τα είπε.
Όλη τη νύχτα µε έτρωγε γιατί είχε κάνει αυτό το κακό στο
καηµένο το δέντρο και τώρα που έµαθα την τόσο ανόητη
δικαιολογία της µε είχε γεµίσει θυµός. Ακούς εκεί! Γιατί
έκρυβε τη φατσάδα του σπιτιού! Ήταν τόση
η οργή µου που πρέπει να κατάλαβε τι σκε-
φτόµουν αφού µε ρώτησε, µετά από λίγο,
µε τη τσιριχτή φωνή της:
- Έγινε κάτι;
∆εν απάντησα αµέσως. Σιγά-σιγά ο θυµός
µε εγκατέλειπε και τη θέση του έπαιρνε ο
φόβος.
- Ν…να, τραύλισα µε χαµηλωµένο το κε-
φάλι, ήταν τόσο ωραίο δέντρο και…
- Ε και; Αφού ασχήµαινε το σπίτι. ∆ηλαδή
τι; Ποιο σηµαντικό είναι το παλιόδεντρο
από το σπίτι µου;
- Όχι, όχι, απάντησα µηχανικά. Το σπίτι, το
σπίτι…
Μόλις το άκουσε αυτό, έκανε ένα µορφα-
σµό, µου γύρισε την πλάτη και πήγε σε
άλλο καλεσµένο της. Είχε ακούσει αυτό
που ήθελε από µένα και πήγαινε να το
ακούσει και από άλλους.
Μόλις αποµακρύνθηκε λίγο, άνοιξα το
στόµα µου να της µιλήσω κι άλλο, µα δεν
κατάφερα να προφέρω λέξη. Έκλεισα ντρο-
πιασµένος το στόµα µου και κοίταξα τους
γύρω µου. Ένιωθα σαν να µε κρυφοκοιτάνε
όλοι τους και να µε κοροϊδεύουν µεταξύ
τους ότι είµαι δειλός. Γρήγορα-γρήγορα µαζεύτηκα σε µια
γωνιά και άρχισα να σκέφτοµαι. Μέσα µου υπήρχε ένα
κενό που ζητούσε απεγνωσµένα να γιοµίσει. Ήθελα να
πω κάτι ακόµα, κάτι για να υπερασπιστώ το δέντρο, για να
πεθάνει τουλάχιστον µε τιµή. Αλλά αυτή σαν να ήµουν ένα
µικρό παιδάκι µε ανάγκασε να πω τα δικά της. Σαν
παιδί…
Στιγµιαία µε τη λέξη αυτή τα ξέχασα όλα και θυµήθηκα τον
καιρό εκείνο που ήµουνα παιδί. Και τότε που έτρεχα µε τα
άλλα παιδιά γύρω από το Πεύκο… αχ και πόσα είχα ζήσει
µε αυτό το Πεύκο, παιχνίδια, φωνές… Τι όµορφο δέντρο
που ήταν – όχι βέβαια σαν αυτό το θεσπέσιο τροπικό δέν-
τρο που στεκόταν απ’ έξω – αλλά ήταν κι αυτό πολύ
ωραίο…Μήπως, τελικά, ήµουν ακόµη και τώρα ένα παιδί;
Μήπως όλη αυτή η συµπεριφορά µου και η στεναχώρια
µου δεν ήταν τίποτε άλλο παρά παιδιάστικα καµώµατα;
Μα τι λέω; Και βέβαια όχι! Το δέντρο αυτό δεν ήταν ένα
συνηθισµένο δέντρο. Ήταν ένα ψηλό και περήφανο λάµ-
παχ που µε την τόση µεγαλοπρέπεια και οµορφιά του
οµόρφαινε την πόλη όλη. Ήταν ο φίλος µου που κάθε
µέρα που τραβούσα για το µουντό σχολείο ή γύριζα στο
στενάχωρο µου σπίτι, µε χαιρετούσε µε τα πανέµορφα
κλαδιά του και µου φώτιζε ολόκληρη τη µέρα.
Κι αυτή η µάγισσα το είχε µαχαιρώσει για να µην κρύβει το
σπίτι της. Αυτή! Αυτή που ξυπνούσε τους εφιάλτες των

παραµυθιών! Τριγυρνούσε εδώ κι εκεί σαν παγώνι δεί-
χνοντας το καινούριο της σπίτι και καµαρώνοντας για το
φόνο της. Όµως πρέπει να καίµε τις µάγισσες µας, έτσι
δεν είναι;. Πήρα, λοιπόν, την απόφαση. Για χάρη του δέν-
τρου. Για χάρη δική µου. Σαν να άκουγα τη φωνή µου:

- Κανείς δε σκάει για το παλιόσπιτο σου. Είναι απαίσιο και
εσύ µάλιστα καταστρέφεις οτιδήποτε άλλο όµορφο υπάρ-

χει γύρω σου ώστε νά ‘ναι όλα άσχηµα και να σου µοι-
άζουν. Και ήταν η ζήλια σου, που καταδίκασε το δύστυχο
το λάµπαχ: «Εις θάνατον»!

Ύστερα γεµάτος από ικανοποίηση θα έβγαινα έξω και µε
ψηλά το κεφάλι θα αντίκριζα το πληγωµένο το δέντρο και
θα του χαµογελούσα µε περηφάνια.
Ναι, αυτό θα έκανα.
Έπρεπε να το κάνω, το χρωστούσα στο φίλο µου · και χα-
λάλι οι συνέπειες, δε µε ένοιαζε.
Ίσιωσα τη πλάτη µου, πήρα και µια βαθιά ανάσα και χί-
µηξα προς το µέρος της. Ένα βήµα όµως πριν τη φτάσω,
γυρνάει και µε παγώνει µε το βλέµµα της. Έξαφνα, έχασα
τη µισή µου φούρια.

- Σας έψαχνα, είπε µε την κρύα φωνή της. Μίλησα πριν
λίγο µε τον στρατηγό, τον ξέρετε τον στρατηγό, έτσι δεν
είναι; Λοιπόν θα φύγει σε λίγες µέρες για την Αλεξάνδρεια
επειδή υπάρχουν κάποιες αναταραχές, όπως µου εµπι-
στεύθηκε, αν και εγώ ξέρω ότι όλα αυτά είναι κουραφέ-
ξαλα και ότι δεν πρόκειται να συµβεί τίποτα αν δεν
περάσουν τουλάχιστον καµιά πενηνταριά χρόνια. Όπως
και νά ‘χει ίσως λείψει για αρκετό καιρό και έψαχνε κά-
ποιον να αναλάβει προσωπικά τα µαθήµατα του γιου του.
Έκανε µια µικρή παύση και πρόσθεσε σε τόνο απαξίω-
σης:

[ Αµέσως µετά την εκµυστήρευση της κυράς για τη δολοφονία του δέντρου …]

Στεκόµουν εµβρόντητος σε µία άκρη του πολυτελέστατου σαλονιού,
προσπαθώντας να ανακαλέσω στη µνήµη µου ακριβώς τι είχε ειπωθεί ένα
λεπτό πριν. Η κυρά µε είχε πλησιάσει, για να µου ανακοινώσει εµπιστευτικά
ένα φόνο, τη δολοφονία του δέντρου, για την οποία φυσικά και γνώριζα, εφό-
σον έτυχε να είµαι και µπροστά την ώρα που εκτυλισσόταν, αυτόπτης µάρτυ-
ρας. Είχα παγώσει µπροστά της, όλα τα µέλη του κορµιού µου είχαν
µουδιάσει. Λόγω εκείνων που ειπώθηκαν ; Λόγω απλά και µόνο της παρου-
σίας της ; Της γνώσης της εξουσίας που µπορούσε να ασκήσει σε µένα ;
∆εν ξέρω … Ένιωθα ακόµη τα άκρα µου παγωµένα, µία ανατριχίλα να δια-
περνάει όλο µου το σώµα, απ’ τις ρίζες των µαλλιών της κεφαλής µέχρι τα
ακροδάχτυλα, καθώς το µούδια-
σµα σταδιακά υποχωρούσε.

Έστρεψα το κεφάλι µου
να κοιτάξω τριγύρω. Το σαλόνι κα-
τάµεστο, κατάµεστο από ανθρώ-
πους που είχαν έρθει τα τιµήσουν
µε την παρουσία τους την κυρά
και το καινούργιο της σπίτι. Γνώ-
ριµα πρόσωπα. Κάποια σηµαν-
τικά – ο δήµαρχος και οι δηµοτικοί
σύµβουλοι και άλλοι που κατείχαν
αξιοσέβαστες θέσεις µε επιρροή
και χρήµα – , οι γνωστές άκρες
της κυράς. Και απ’ την άλλη ο
απλός κόσµος που µη τι άλλο, η
κυρά είχε προσκαλέσει µε σκοπό
να τους θαµπώσει µε την ευµά-
ρειά της, να τους υπενθυµίσει για
µία ακόµη φορά την κοινωνική
τους θέση, την κατωτερότητα τους
και κακοτυχία τους σε σχέση µ’
εκείνη.

Και η κυρά, που ήταν ; Να
την, εκεί. Λικνιζόταν, όλο χάρη
ανάµεσα στους καλεσµένους της
χαρίζοντας εδώ κι εκεί ψεύτικα χα-
µόγελα, γεµάτα υπεροψία, ανταλ-
λάσοντας πού και πού λίγες
κουβέντες µε µερικούς επιδει-
κνύοντας το νέο της απόκτηµα, το
καινούργιο της σπίτι.

Άρχισα να προχωρώ
προς το µέρος της. Άκουγα τα βή-
µατά µου να ηχούν ένα-ένα στο
δάπεδο κι ευχόµουν από µέσα
µου να προχωράω σταθερά, απο-
φασιστικά. Στην πραγµατικότητα,
δεν ξέρω, µάλλον πήγαινα τρεκλί-
ζοντας σαν µεθυσµένος, γιατί αρ-
κετοί γύρισαν και µε κοίταξαν
ψιθυρίζοντας κάτι στα γρήγορα µεταξύ τους. Τελικά, διήνυσα όπως-όπως την
απόσταση που µε χώριζε απ’ την κυρά, η οποία εν τω µεταξύ καλωσόριζε

κάποιους καλεσµένους που είχαν µόλις φτάσει. Με αγνόησε. Πήγα και στάθηκα
επιδεικτικά µπροστά της. Ίσως φαινόµουνα απειλητικός, ίσως απλά έµοιαζα µε
τρελός, πάντως οι καλεσµένοι της έσπευσαν να πουν µια δικαιολογία και αποµα-
κρύνθηκαν. Έστρεψε το βλέµµα της προς το µέρος µου, κοιτώντας µε αυστηρά,
επικριτικά.

- Λοιπόν, δάσκαλε; είπε κάνοντας ένα βήµα προς το µέρος µου
Χωρίς να το θέλω πισωπάτησα. Ήταν τόσο κοντά µου … Μπορούσα να

µυρίσω την κολόνια της. Απαίσιο άρωµα, µου θόλωσε το µυαλό και τη σκέψη. Με
κοίταζε έντονα, εµφανέστατα ενοχληµένη. Το οµολογώ φοβήθηκα, τη φοβόµουν.
Ασυναίσθητα κούρνιασα λες κι ήθελα να προστατευτώ από κάποια επίθεση. Αν-
τιλήφθηκε την κίνησή µου και χαµογέλασε ευχαριστηµένη. Θέλοντας να διορ-
θώσω την κατάσταση, σκέφτηκα να της πω ότι θέλω να της µιλήσω για το
δέντρο. Άνοιξα το στόµα µου να αρθρώσω τις πρώτες λέξεις µα δεν τα κατά-
φερα. Τραύλισα κάτι ακατανόητο …

Προφανώς της φάνηκε ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Το χαµόγελο στο πρό-
σωπό της έγινε πλατύτερο. Αυτό ήταν !

Το µυαλό µου θόλωσε µε πληµµύρισε
οργή και οι λέξεις χωρίς δεύτερη σκέψη ει-
πώθηκαν αβίαστα, λες και καθοδηγούνταν
από µία ανώτερη δύναµη. Παρατηρούσα
το πρόσωπό της να χλοµιάζει, καθώς η
άποψή µου για κείνη έβγαινε στο φως. Την
αποκάλεσα δολοφόνο, αφελή αν πιστεύει
ότι είναι σε θέση να υποτάξει τη φύση και
τους ανθρώπους στη θέλησή της, αλα-
ζόνα, µαταιόδοξη … Οι λέξεις ηχούσαν η
µία µετά την άλλη δυνατά και καθαρά,
απανωτά χτυπήµατα στο πρόσωπό της
που ήταν πλέον κάτασπρο, το πηγούνι
ρουφηγµένο, τα χείλη σφιχτά να σχηµατί-
ζουν µία ανεπαίσθητη γραµµή. Όσο πε-
ρισσότερο φώναζα τόσο πιο ελεύθερος
ένιωθα.
Επιτέλους ελεύθερος, ζητωκραύγαζα,
γιόρταζα τη νίκη µου… ώσπου…

Είδα σαν σε αργή κίνηση το χέρι της να
ορθώνεται να µε χτυπάει δυνατά, αλύπητα
στο πρόσωπο. Ένιωσα την ανάσα µου να
κόβεται, κάποια αόρατα δεσµά µε έσφιγ-
γαν στο λαιµό. Η κυρά κραύγασε να µε πε-
τάξουν έξω. ∆ιαταγή … Χέρια µε
άρπαξαν, µε σήκωσαν στον αέρα, και πριν
καλά-καλά το καταλάβω προσγειώθηκα
απότοµα στο χώµα, στις ρίζες του δέν-
τρου, έξω από το σπίτι της κυράς, του λα-
τρευτού µου λάµπαχ που αιµορραγούσε.
Κι εγώ; Εγώ ταπεινωµένος, ένιωθα ακόµη
βαρύ το χέρι της κυράς στο πρόσωπό µου
κι ήξερα ότι την επόµενη µέρα θα ήµουν
αναγκασµένος να τραπώ σε φυγή, αναζη-
τώντας µία νέα στέγη, µία νέα εργασία σε
µία άλλη διαφορετική, αλλά στην ουσία
τόσο όµοια, ανελεύθερη κοινωνία, µε πα-
νοµοιότυπους κανόνες, ορισµένους από
… µια κυρά.

- Ε, κι επειδή δεν έχουµε πολλούς δασκάλους στην πε-
ριοχή… Α, όµως, να εκεί είναι, πάµε να τα κανονίσουµε.
Σιγά µην πήγαινα. Ήταν η εχθρός µου και δεν επρόκειτο
να έκανα τίποτα που θα έλεγε αυτή. Έκατσα πεισµατικά
ακίνητος. Βλέποντας µε που δεν το κουνούσα ρούπι,
έκανε µια γκριµάτσα που έδειχνε ακόµη πιο πολύ περι-
φρόνηση από πριν και είπε απλά:
- Τα λεφτά είναι καλά.
Σαν να αρκούσε αυτό για να την ακολουθήσω.
Και δεν είχε άδικο.∆ίχως να το καταλαβαίνω κάτι µε έσπρωχνε
προς το µέρος της. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να το κάνω, µα είχε
χτυπήσει στο σωστό σηµείο. Όταν φτάσαµε στο στρατηγό, πιο
πολύ µιλούσε η Κυρά µε εκείνον, ενώ εγώ πετούσα πού και πού
κανένα «Ναι» ή κουνούσα καταφατικά το κεφάλι µου.∆εν άκουγα
τι λέγανε. Έψαχνα µια ευκαιρία, όπως µιλούσανε, να αρνηθώ την
πρόταση και να ξεστοµίσω στη Κυρά αυτά που είχα σκεφτεί λίγο
πιο πριν, µα δεν µπορούσα. Ήθελα να τα βγάλω από µέσα µου,
µα η Κυρά ήταν η αφέντρα της περιοχής και όπως είπε «Τα
λεφτά είναι καλά»… Έπρεπε όµως να αντιδράσω, γιατί όσο δεν
το έκανα, τόσο πιο πολύ κινδύνευα να προδώσω τον φίλο µου.
Και τελικά δεν αντέδρασα. Για άλλη µια φορά είχα µείνει µόνος
στο µέσον της αίθουσας µε το στόµα ανοιχτό, ανίκανο όµως να
βγάλει µιλιά. Έκλεισα το στόµα µου και χαµήλωσα το κεφάλι µου.
Ένιωσα τόσο µικρός και αβοήθητος µέσα σε αυτό το σπίτι που
ήθελα να φωνάξω.∆εν άντεχα να µένω άλλο µέσα, αυτό το κτί-
σµα µε έπνιγε.
Έπρεπε να βγω έξω · έτρεξα γρήγορα προς την πόρτα και τότε
το αντίκρισα. Στεκόταν εκεί απέναντι απ’ το σπίτι όπως και όταν
µπήκα. Μα τώρα τα κλαδιά του ήταν στραµµένα προς τον ου-
ρανό, δεν µε χαιρετούσαν. Τα φύλλα του κοιτούσαν αλλού, απέ-
φευγαν µε δεξιοτεχνία το βλέµµα µου. Ο κορµός ήταν πιο γκρίζος
απ’ ό,τι συνήθως. Ήταν ολοφάνερα πιο απόµακρο και δεν ήθελε
να έχει άλλες σχέσεις µαζί µου. Ήταν ζωγραφισµένη πάνω του η
απογοήτευση του… και την είχα ζωγραφίσει εγώ. Ντρεπόµουν
να το κοιτάω. Χαµήλωσα το βλέµµα µου και αποφεύγοντας να
πάω πολύ κοντά του έτρεξα προς το σπίτι µου.
Ο ήλιος δεν φαινόταν, ήταν όλα τόσο σκοτεινά απ’ έξω… κι
εκείνη η απαίσια συννεφιά.∆εν µου ‘κανε να πάω σπίτι, θα πή-
γαινα µια βόλτα δίπλα στο ποτάµι να ξεχαστώ.Από αύριο κιόλας
θά ’πρεπε να πάω στο σπίτι του στρατηγού για να γνωρίσω το
γιο του… και θά ‘πρεπε να περάσω από το δέντρο…Μπα, δεν το
βάσταγε η καρδιά µου. Μόλις θα µ’ έβλεπε θα γινόταν και πάλι
όπως ήταν σήµερα.∆εν θα είχε κανένα νόηµα πλέον.∆εν θα µε
χαιρετούσε µε τα όµορφα κλαδιά του, θα στεκόταν ψυχρό µέχρι
να περάσω… και θα ήταν έτσι µέχρι και την τελευταία µέρα που
θα ‘πεφτε. Και δεν θα είχε κι άδικο. Κι αυτό ήταν που µε βασάνιζε
πιο πολύ. Ότι παρόλο που µε υπερασπιζόταν και µου οµόρφαινε
κάθε µέρα τη ζωή µου, εγώ δεν µπόρεσα να το κάνω ούτε µια
φορά.
Κοίταξα τους αντικατοπτρισµούς στο ποτάµι και αναστέναξα. Συ-
νέχισα να κοιτάζω το ποτάµι χωρίς να σκέφτοµαι… µε ηρεµούσε
αυτό… αύριο … τι θά ‘κανα αύριο;… ίσως… ίσως να πήγαινα
έξω από το αναθεµατισµένο το σπίτι… θα στεκόµουν για λίγο απ’
έξω και θα κοιτούσα µην ερχόταν κανείς… µετά θα έπαιρνα µια
πέτρα, θα την πετούσα στο σπίτι και έτσι θά ‘πεφτε όλη η φα-
τσάδα του… και µετά θά ‘τρεχα γρήγορα-γρήγορα να κρυφτώ
πίσω από το δέντρο, µη µε δει η Κυρά… σαν παιδί και πάλι…

Βασιλική Μαγκαφωση

Πλάτωνας Παπαδόπουλος



Την επόµενη µέρα, ξεκίνησα για το σχο-
λείο από νωρίς. Ο µόνος λόγος για τον
οποίο το έκανα αυτό ήταν για να καταφέρω
να βρω έναν άλλο δρόµο για να φτάσω
στον τόπο εργασίας µου.Χωρίς να βρεθώ
µπροστά στο θέαµα του καταδικασµένου
µου φίλου.

Στη σκέψη του όµως και µόνο, δε µπό-
ρεσα να συγκρατήσω ένα λυγµό. Η ανά-
µνηση του παγερού σίδερου µέσα στον
κορµό του θύµιζε µαχαίρι που πλήγωνε θα-
νάσιµα ανθρώπινο σώµα.Και όσο θυµό-
µουν µάλιστα την αδιαφορία της Κυράς, η
απελπισία µου µεγάλωνε ολοένα και περισ-
σότερο.

Στο σχολείο, η µέρα πέρασε γρήγορα.Τα
παιδιά ευτυχώς µε έκαναν να ξεχάσω για
λίγο τις οδυνηρές µου σκέψεις, αυτό όµως
δεν τις εµπόδισε, µόλις σκόλασα, να βγουν
ξανά στην επιφάνεια, σαν συντρίµµια ενός
παλιού ναυαγίου από τη θάλασσα.

Γιατί, µόλις µπήκα στην αυλή του σπιτιού
µου, ξαφνικά µε κυρίεψε τρόµος. µπροστά
στην πόρτα µε περίµενε ένας από τους δο-
λοφόνους του αγαπηµένου µου φίλου, ένας
από τους υπηρέτες της Κυράς. Γιατί γύρισε
το κεφάλι του και προχώρησε προς εµένα;
Γιατί τον είχε στείλει σ’ εµένα; Σίγουρα χθες
θα αισθάνθηκε προσβεβληµένη.Σίγουρα θα
είχε ενοχληθεί από τη συγκαλυµµένη έστω
αγανάκτησή µου. Και σε λίγο, θα εκδήλωνε
ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της, µε ποιός
ήξερε τα επακόλουθα για µένα…

Νευρικός, ακολούθησα τον υπηρέτη, ο
οποίος δε µπήκε καν στον κόπο να µου µι-
λήσει. Προτού πλησιάσουµε στο Σπίτι της
Κυράς, έριξα µια µατιά στο µελλοθάνατο
φίλο µου. Ευτυχώς, κοίταξα το όµορφο δέν-
τρο από την πίσω πλευρά του και τα πλού-
σια κλαδιά έκρυβαν τον καρφωµένο λοστό,
θυµίζοντας τις παλιές ευτυχισµένες µέρες.

Μόλις περάσαµε τη γυαλιστερή καγκελό-
πορτα και µπήκαµε στον κήπο, βρεθήκαµε
στη µέση ενός πλήθους γεωπόνων και κη-
πουρών που έτρεχαν από εδώ και από εκεί,
µεταφέροντας λιπάσµατα, νερό και φάρ-
µακα για τα φυτά. Αναρωτήθηκα γιατί επι-
κρατούσε εκείνο το πανδαιµόνιο. Όλα τα
φυτά της Κυράς, όλα εκείνα τα άψυχα,
άοσµα τροπικά λουλούδια που ζούσαν στα
θερµοκήπια και τους κήπους της Κυράς,
στολισµένα και παραµορφωµένα σαν πα-
παγάλοι, φαίνονταν να µην έχουν κανένα
πρόβληµα φυτεµένα στα παρτέρια τους.

Η Κυρά µε περίµενε στο σαλόνι της. Φο-
ρούσε το δαντελένιο της φόρεµα και καθό-
ταν στη βελούδινη πολυθρόνα της. Μ’ έβαλε
να κάτσω στο µικροσκοπικό καναπέ, απέ-
ναντί της.
–Λοιπόν, είπε. Πώς σου φάνηκε η χθεσινή
δεξίωση;
–Πολύ καλή, συγχαρητήρια, είπα ψέµατα
εγώ.

Εκείνη, µάλλον κατάλαβε ότι δεν ήµουν ει-
λικρινής από τον τόνο µου.
–Τόσο πολύ σε πείραξε, δάσκαλε, που
έβαλα να ρίξουν το παλιόδεντρο; είπε και
γέλασε µε ένα ψυχρό, άτονο γέλιο.

∆εν απάντησα. Με κοίταξε σα να µη µπο-
ρούσε να µε πιστέψει. Πήρα κι εγώ το κου-
ράγιο και αποφάσισα να της µιλήσω.
–Γιατί το κάνατε αυτό, κυρία µου;Το δέντρο
αυτό έδινε ζωή σ’ όλη αυτή την περιοχή. ∆ε
θα έβλαπτε τη φατσάδα του σπιτιού σας, θα
το οµόρφαινε κιόλας. Κατά τη γνώµη µου,
έπρεπε να το είχατε αφήσει να ζήσει.
–Να ζήσει; κάγχασε. Και ποιός είπε ότι πρέ-
πει οπωσδήποτε να ζήσει; Για όνοµα του
Θεού, ένα δέντρο είναι! Μα, τα δέντρα γι’
αυτό υπάρχουν. Για να κοσµούν την πλάση.
Άµα δεν τα θέλουµε, τα ξεφορτωνόµαστε.
Τις δικές µας ανάγκες εξυπηρετούν µονάχα
και δεν είναι φτιαγµένα για κανέναν άλλο
σκοπό. Και σύµφωνα µε τη σωστή αυτή
άποψη έπραξα κι εγώ, κατέληξε µε στόµφο.
Έµεινα σιωπηλός και η Κυρά µε κάρφωσε
µε ένα φαρµακερό βλέµµα. Χάθηκα, σκέ-
φτηκα. Προς µεγάλη µου έκπληξη όµως
είπε απλά:
–Εγώ σε κάλεσα εδώ για να µιλήσουµε για
το σχολείο, δάσκαλε. Θέλω να φτιάξω ένα
πιο όµορφο σχολείο για τα παιδιά του χω-
ριού, αντί γι’αυτό το αρχαίο παλιόσπιτο στο
οποίο διδάσκεις τώρα! Και εσύ τώρα, έρχε-
σαι και µου παραπονιέσαι για το δέντρο!
Ωστόσο, δε θα σκεφτώ να σε διώξω από
εδώ. Ποιός ξέρει τι κουµάσι θα µας έρθει
µετά από σένα σ’ αυτό το χωριό…µουρµού-
ρισε στον εαυτό της.

Μου έγνεψε να βγούµε έξω στη βεράντα
και διέταξε τις υπηρέτριές της να µας φέ-
ρουν τσάι και βουτήµατα. Παρατηρώντας
κάτω την τεράστια αυλή, είδα πάλι εκείνο το
πλήθος των κηπουρών, που εργάζονταν
κάτω από τον καυτό ήλιο.
–Τι συµβαίνει, κυρία µου; Γιατί τρέχουν
πάνω κάτω όλοι αυτοί οι άνθρωποι; ρώτησα
διστακτικά.

Εκείνη αντί να µου απαντήσει, έκανε
νεύµα να την ακολουθήσω κάτω, στην
αυλή. Περάσαµε µέσα από εκείνο το πλή-
θος των τροπικών, ψεύτικων, πλαστικών

σχεδόν φυτών, που, ξενιτεµένα από τα
δάση τους, τα είχαν κουβαλήσει και τα είχαν
βάλει να ριζώσουν µε τη βία στα µαύρα χώ-
µατα του κήπου της Κυράς. Στο τέλος του
κήπου, βρισκόταν ένα µικρός κύκλος από
διακοσµητικές πέτρες, περιφραγµένος από
µαύρα,σιδερένια, ψηλά κάγκελα που ήταν
διακοσµηµένα µε ένα περίτεχνο κιγκλί-
δωµα. Εκεί µέσα, βρισκόταν φυλακισµένη
µια µικρή, πανέµορφη τριανταφυλλιά.

Τα µικροσκοπικά, ντελικάτα της φύλλα
ήταν καφέ στις άκρες και γεµάτα τρυπίτσες
από κάµπιες. Ο κορµός της, κάποτε λυγε-
ρός και καταπράσινος, είχε κιτρινίσει. Όλα
τα άνθη της είχαν πέσει και είχαν διαλυθεί
σε δεκάδες, ροζ µυρωδάτα πέταλα, που
είχαν µουλιάσει µέσα στη µαύρη λάσπη του
παρτεριού. Όλα, εκτός από ένα µικροσκο-
πικό, που στεκόταν ακόµα όρθιο στην κο-
ρυφή του φυτού, παλεύοντας ενάντια στην
αρρώστια, αργοπεθαίνοντας κι αυτό.

Λυπήθηκα πολύ µόλις είδα την εγκλωβι-
σµένη µικρή τριανταφυλλιά. Μέσα σ’ αυτό
το πλήθος των κακόγουστων, ψεύτικων
τροπικών λουλουδιών, που έµοιαζαν να επι-
δεικνύουν προκλητικά τα κάλλη τους, η
τριανταφυλλιά έµοιαζε να είναι το µόνο
δείγµα µιας φυ-
σικής, ανεπιτή-
δευτης
οµορφιάς, πε-
ριορισµένης
όµως και κατα-
δικασµένης.
–Εδώ και ένα
µήνα είναι έτσι,
άκουσα τη
φωνή της
Κυράς να ψιθυ-
ρίζει. Γύρισα και
την κοίταξα. Το
πρόσωπό της,
προς µεγάλη
µου έκπληξη,
δεν ήταν η ίδια
µάσκα µε πριν,
υπεροπτική και
γεµάτη αλαζο-
νεία. Τα µάτια της, που συνήθιζαν να κοι-
τούν το χωριάτη υποτιµητικά, τώρα είχαν
µέσα τους µια υποψία θλίψης.

Βλέποντας την αλλαγή αυτή της έκφρα-
σής της, απόρησα. Πώς ήταν δυνατό εκείνο
το ψυχρό και άκαρδο πλάσµα να λυπάται
και να αφήνει στην άκρη το τουπέ και την
αλαζονεία του για ένα τόσο δα δεντράκι;
Πώς κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο ένας άν-
θρωπος που είχε διατάξει τη δολοφονία
ενός δένδρου, που αγαπούσε µόνο τα
πλούτη, τα µεγάλα σπίτια, τα σουαρέ και τη
φαινοµενικά καλή του εντύπωση στους άλ-
λους; Ποτέ δεν πίστευα ότι ένα τέτοιο πλά-
σµα, που ζούσε µόνο για να κάνει επιδειξη
στους άλλους ανθρώπους, θα καταδεχόταν
να διώξει το συνηθισµένο υπεροπτικό του
µειδίαµα για να λυπηθεί µια µαραµένη µικρή
τριανταφυλλιά.

Κοίταξα και πάλι το µαραζωµένο δεντράκι
στο σιδερένιο του κλουβί.Μου θύµιζε, µε το
όµορφο και λεπτεπίλεπτο λουλουδάκι του
στην κορυφή, ένα θηλυκό πλάσµα, ευαί-
σθητο και γεµάτο χάρη, κλεισµένο όµως σ’
ένα δικό του κόσµο, ο οποίος περιβαλλόταν
από ένα άψυχο, κρύο τείχος, που όσο πε-
ρίτεχνα διακοσµηµένο κι αν ήταν, έκρυβε το
πραγµατικό του πρόσωπο και δεν το άφηνε
να φανεί.Κι έτσι, εκείνο αργοπέθαινε σιγά-
σιγά, πίσω από το ψυχρό κιγκλίδωµα.Ακρι-
βώς όπως και η Κυρά που στεκόταν δίπλα
µου.

Μια Κυρά αρµατωµένη και περιζωσµένη
από την κορυφή µέχρι τα νύχια µε κάθε
λογής φορέµατα, φτιασίδια και αρώµατα, για
να δείχνει ωραία, περιποιηµένη και, προ-
πάντων ευκατάστατη, στους άλλους.Η µα-
ταιοδοξία και η µανία της να επιδεικνύει όσο
το δυνατόν περισσότερο τα υλικά αγαθά
που κατείχε την ανάγκαζαν να κλειστεί,
όπως και η τριανταφυλλιά, σε µεγάλες
επαύλεις και σπίτια, να κλειστεί πίσω από
τα όρια της εικόνας που είχε πλάσει για να
επιδεικνύει στους άλλους. Μιας εικόνας,
ενός εαυτού και µιας προσωπικότητας ψεύ-
τικης, που έκρυβαν µε δεξιοτεχνία ό,τι είχε
αποµείνει από την αληθινή.

Τα λόγια της µ’ έκαναν να διακόψω από-
τοµα το συλλογισµό µου.
–Έχω βάλει όλους µου τους κηπουρούς και
τους γεωπόνους να ασχοληθούν µαζί
µ΄αυτό το φυτό, είπε, επιστρέφοντας πάλι
στο συνηθισµένο υπεροπτικό της ύφος.Και
πάλι όµως, δεν παρατηρώ καµία βελτίωση.

Εγώ, είχα µείνει σιωπηλός.
–Είναι το πιο όµορφο λουλούδι στον κήπο
µου.Όλοι το περιποιούνται αδιάκοπα.∆ε
µπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο
κατέληξε στην κατάσταση που βρίσκεται
τώρα, είπε πάλι, µε µια νότα αηδίας αυτή τη
φορά στη φωνή της.
–Έτσι είναι τα δέντρα, κυρία µου, ψέλλισα.
Όπως και οι άνθρωποι.Γεννιούνται, µεγα-
λώνουν και ανθίζουν και κάποια µέρα πε-
θαίνουν.
–Αυτό όµως, πρέπει να µείνει όµορφο! Τι
θα έχω να δείχνω στους καλεσµένους µου;

Ποιό θα οµορφαίνει τον κήπο µου; Όλο µου
το παρτέρι δεν αξίζει τίποτα χωρίς αυτό το
φυτό! ξέσπασε η Κυρά, συγκρατώντας
όµως αξιοθαύµαστα την ξαφνική ταραχή
της, µπροστά το φόβο µην τυχόν και της λεί-
ψει κανένα όπλο για επίδειξη στους χωρια-
νούς.

Εκείνη τη στιγµή, σκέφτηκα αστραπιαία
ότι η στιγµή αδυναµίας της πριν ίσως ήταν
ιδέα δική µου. Γιατί ποτέ δεν κατάφερα να
περιγράψω πόσο αλαζονικό και ποµπώδες
ήταν το ύφος της τη στιγµή που ξεστόµιζε:
–Η τριανταφυλλιά αυτή είναι δική µου.∆εν
πρόκειται να µαραθεί ποτέ.Θα ξαναγίνει
πράσινη, είτε θέλει, είτε όχι!Έπειτα, µε κοί-
ταξε µε ύφος περιφρονητικό.
–Και θα γίνει έτσι, πρόσθεσε, επειδή εγώ τη
φύτεψα, εγώ την πότισα κι εγώ τη φρόν-
τισα!∆ε µπορεί να µη στολίζει την αυλή για
χάρη µου, αφού νοιάζοµαι γι’ αυτήν τόσο
πολύ!

Τότε, ήταν η στιγµή που αψήφησα το
φόβο που εκείνη η γυναίκα ενέπνεε σ’ εµένα
από την αρχή.Αποφάσισα να της µιλήσω
για τις αλήθειες που εκείνη αγνοούσε.
–Θα µαραζώσει, είπα, είτε το θέλεις, είτε
όχι.∆ε µπορείς να την εµποδίσεις να πεθά-

νει.
Η Κυρά είχε

αποµείνει να µε
κοιτά άναυδη.
–∆εν την αγαπάς,
γι’ αυτό.∆εν αγα-
πάς αυτό το
µικρό δεντράκι, γι’
αυτό και θα το χά-
σεις.Όσο κι αν τη
φρόντιζαν, την
πότιζαν και τη
σκάλιζαν οι υπη-
ρέτες σου, ποτέ
κανείς δεν του χά-
ρισε αληθινή
στοργή.
–Μα…τι ’ναι αυτά
που λες;ξεφώνισε
έξαλλη η Κυρά,
χάνοντας για τα

καλά τον αυτοέλεγχό της.Μιλάµε για ένα
δέντρο!Για ένα δέντρο!Για ένα δέντρο, ένα
πράγµα που δε χρειάζεται ούτε αισθήµατα,
ούτε ανθρώπινα πράγµατα για να
ζήσει!Μόνο νερό και λίπασµα του αρ-
κούν!συνέχισε, µη µπορώντας να πιστέψει
αυτά που άκουγε.
–∆εν είναι έτσι, κυρία µου, συνέχισα κι
εγώ.∆υστυχώς, δεν είναι έτσι.Τα δέντρα
είναι ζωντανά πλάσµατα, σαν εµάς τους αν-
θρώπους.Γεννιούνται, όπως είπα πριν, µε-
γαλώνουν και πεθαίνουν, όταν αυτά
θέλουν.Μα, για να µεγαλώσουν και να ζή-
σουν, θέλουν αγάπη και αφοσίωση.Πότε
περπάτησες στη µαύρη λάσπη του κήπου
σου για να ποτίσεις την τριανταφυλλιά
σου;Πότε σκάλισες µε φροντίδα το χώµα
της και έβγαλες µε τα χέρια σου τα ζιζάνια
που φύτρωναν δίπλα της;

Εκείνη, συνέχισε να µε κοιτάζει άφωνη.
–Μα πάνω απ’ όλα, χρειάζεται ο σεβα-
σµός.Χρειάζονται να τα σέβεσαι σαν αν-
θρώπους.Να τα σέβεσαι, γιατί απ’ αυτά
βρίσκουµε τροφή και σκιά και οµορφιά
εµείς.Πάνω σε τούτη τη γη ζουν αιώνες πριν
έρθουµε.Είναι η οµορφιά της πλάσης και
δεν υπακούν σ’ εµάς, αλλά στον ίδιο το
Θεό.Και, όπως κι εµείς οι άνθρωποι είµαστε
δηµιουργήµατά Του, πρέπει να φροντίζουµε
γι’ αυτά όπως φροντίζουµε για τους συναν-
θρώπους µας.Έναν αν παραµελήσουµε,
όλη η ανθρωπιά και ο σεβασµός µας έχουν
χαθεί.Και χωρίς αυτά, µπορεί να χάσουµε
ό,τι πολυτιµότερο έχουµε.

Τελειώνοντας την τελευταία µου φράση,
ξαφνικά συνήλθα.Η συνειδητοποίηση του τι
είχα µόλις κάνει ήταν σαν ένας κουβάς µε
παγωµένο νερό που µε έλουσε ξαφνικά.
Τώρα πια, ήµουν σίγουρος ότι στα µάτια
της Κυράς θα είχα ξεπέσει όσο ποτέ άλ-
λοτε.∆ε µε ένοιαζε όµως πια. Γιατί, µέσα
στο µυαλό µου, ξαναζωντάνευε η εικόνα του
αγαπηµένου µου λάµπαχ, µε τα πράσινα
φύλλα και τα µεγάλα του λουλούδια, που τα
άφηνε να σαλεύουν απαλά µε το αεράκι.Σαν
να µε χαιρετούσε, όµοιο µε ευτυχισµένο και
χαµογελαστό µικρό παιδί.

Η Κυρά µε κοίταζε ακόµα συγχυσµένη. Η
οργή είχε φύγει εντελώς από το πρόσωπό
της. Μετά από λίγο, πήρε µια έκφραση που
δεν είχα ξαναδεί ποτέ να έχει η γυναίκα
εκείνη.Από τη µια, έµοιαζε µε µικρό παιδί
που το µάλωσαν και αποφάσισε να µην ξα-
νακάνει ποτέ πια σκανταλιές. Από την άλλη
όµως, έµοιαζε µε άτοµο που είχε διαπράξει
ένα σοβαρό έγκληµα και συνειδητοποιεί την
απώλεια του πολυτιµότερου απ’ όλα τα
αγαθά του. Έµοιαζε µε έναν άνθρωπο που
στάθηκε αιτία για να χαθεί κάποιος άλλος
εξαιτίας της περηφάνιας του, αλλά τώρα
στέκεται περίλυπος πάνω από το κορµί
ενός από τα αγαπηµένα του πρόσωπα.

Για πρώτη φορά, υπήρξε τόσο σοβαρο-
φανής, ώστε ο επικεφαλής των υπηρετών
της φοβήθηκε µήπως έπαθε κάτι σοβαρό.
Γρήγορα, την οδήγησε στο σαλόνι του τερά-
στιου σπιτιού και της έφερε ένα ποτήρι

νερό. Εγώ ακολούθησα µην ξέροντας πώς
να αντιδράσω, ποια θα έπρεπε να είναι η
επόµενη κίνησή µου.

Μετά από λίγα λεπτά, η Κυρά συνήλθε.
∆ιέταξε τον υπηρέτη της να µας αφήσει για
λίγο µόνους µας. Άνοιξε το στόµα της για να
πει κάτι, γρήγορα όµως το µετάνιωσε και
είπε απλά σιγανά, επανακτώντας το υπερο-
πτικό της ύφος.
–Όπως καταλαβαίνεις, είµαι πολύ απασχο-
ληµένη σήµερα για να συζητήσω µαζί σου
για το θέµα του σχολείου, δάσκαλε. Γι’
αυτό, σε παρακαλώ, να είσαι έτοιµος να έρ-
θεις κάποια άλλη φορά εδώ. Θα στείλω
έναν από τους υπηρέτες µου κάποια µέρα
να µεταφέρει την πρόσκληση.
–Όπως επιθυµείτε, κυρία µου, είπα κι εγώ,
µε κάποιο δισταγµό, αλλά και ανακούφιση,
επειδή δεν άκουσα στο τέλος ό,τι φοβόµουν
πως θα άκουγα από εκείνη.

Βγήκα και πάλι έξω, οδηγούµενος από
τον ίδιο υπηρέτη που µε είχε υποδεχτεί, και
πήρα το πλακόστρωτο µονοπάτι που οδη-
γούσε µέσα από τους κήπους στη σιδερένια
καγκελόπορτα της αυλής. Μα, πριν την πε-
ράσω, στάθηκα να κοιτάξω για τελευταία
φορά, όσο µπορούσα από εκείνο το σηµείο,
την κακόµοιρη τριανταφυλλιά. Και τότε, βρέ-
θηκα µπροστά σε ένα παράδοξο θέαµα.

Η πόρτα µε το σιδερένιο κιγκλίδωµα είχε
ανοίξει και µέσα στο παρτέρι είχε γονατίσει
µια γυναίκα. Εαν δε διέκρινα το χρυσαφένιο
της κότσο και το µαύρο δαντελένιο φόρεµα
που φορούσε και τώρα είχε λερωθεί µε λά-
σπες, δε θα αναγνώριζα κατάπληκτος την
Κυρά, που χάιδευε µέσα στην παλάµη της
λίγα από τα πέταλα του τελευταίου ροζ
τριαντάφυλλου που είχαν µόλις πέσει.

Ποτέ δε θα µπορούσα να φανταστώ ότι το
πρόσωπό της θα φανέρωνε µια τέτοια
στοργή, µια τόσο µεγάλη λατρεία και αφο-
σίωση. Κι ότι όλα τα χαρακτηριστικά της θα
σκοτείνιαζαν, όχι από οργή, αλλά από θλίψη
και νοσταλγία για κάτι που έχασε επειδή το
αγαπούσε αληθινά κι όχι γιατί της χρησίµευε
σα µέσο επίδειξης.

Σε αντίθεση µε πριν όµως, εγώ δεν αι-
σθάνθηκα καµµία έκπληξη όταν την είδα γο-
νατιστή µέσα στα χώµατα όπου ρίζωνε η
τριανταφυλλιά. Εξάλλου, είχα καταλάβει ότι
πίσω από το υπεροπτικό προσωπείο της,
κρυβόταν ένα πλάσµα µε αισθήµατα, έστω
καταπιεσµένα από τη µαταιοδοξία της. Μια
γυναίκα. Ένας άνθρωπος.

Σιωπηλός, γύρισα να φύγω. Μα για µια
στιγµή πριν στρέψω τα κεφάλι µου προς
την καγκελόπορτα, διέκρινα κάτι να αστρά-
φτει λίγο κάτω από το δεξί της µάτι.

Όσο πιο αθόρυβα µπορούσα, πλησίασα
κοντά το παρτέρι και κρύφτηκα πίσω από
ένα µεγάλο τροπικό φυτό µε πλατιά πρά-
σινα φύλλα. Προσεκτικά, κοίταξα και πάλι το
µελαγχολικό πρόσωπο της Κυράς. Και τότε
είδα πάνω στο µάγουλό της κάτι που το
στόλιζε πιο πολύ κι απ’ όλα τα διαµάντια και
όλα τα µαργαριτάρια που είχε φορέσει ποτέ.

Ήταν ένα δάκρυ, που είχε κυλήσει από το
µάτι της και τώρα είχε σταθεί λαµπερό
πάνω στο δέρµα της. Με µια απότοµη κί-
νησή της όµως, έπεσε στο υγρό χώµα, µαζί
µε άλλο ένα πέταλο από το πανέµορφο ροζ
τριαντάφυλλο, που το τέλος του δεν αρ-
γούσε να έρθει.

Η Κυρά έµεινε ακίνητη, γονυπετής, στην
ίδια στάση. Σαν προσευχή µετάνοιας! Απο-
φάσισα ότι εκείνη ήταν η πιο κατάλληλη
στιγµή για να φύγω. Έπρεπε να την αφήσω
µόνη της, για να κάνει έναν απολογισµό της
µέχρι τώρα νοοτροπίας της και ταυτόχρονα
να αναπληρώσει χρόνια αγάπης και στορ-
γής στη µικρή τριανταφυλλιά της, έστω και
τόσο αργά.

Βγαίνοντας από την αυλόπορτα της
Κυράς, είδα ότι ο ήλιος είχε γείρει, έτοιµος
πια να δύσει.Κοίταξα προς τη µεριά του
αγαπηµένου µου τροπικού δέντρου, του
λάµπαχ. Ο φίλος µου σάλευε ζωηρά στο
απογευµατινό αεράκι, µε το σιδερένιο λοστό
αόρατο στον κορµό του.

Μια ξαφνική παρόρµηση µε ώθησε να
τρέξω κοντά του και να το αγκαλιάσω. Αι-
σθανόµουν µια παράξενη χαρµολύπη βαθιά
µέσα µου. Λυπόµουν που θα έχανα τον
αγαπηµένο µου φίλο, αλλά υπήρχε κι εκείνη
η µικρή σπίθα ελπίδας για την όµορφη
τριανταφυλλιά και την ξαφνική αλλαγή της
Κυράς.

Κοίταξα ψηλά, στα κλαδιά του λάµπαχ
µου. Κουνιόντουσαν πέρα δώθε, σα χέρια
ανθρώπου που πανηγυρίζει. Ο ήλιος περ-
νούσε ανάµεσά τους και και έστελνε ακτίνες
παντού.
Ήξερα ότι για όσο καιρό εκείνο ζούσε
ακόµα, εγώ θα ήµουν δίπλα του και θα το
αγαπούσα όπως πάντα. Και µετά, θα φρόν-
τιζα να µην το σβήσω ποτέ από τη µνήµη
µου. Γιατί ήταν ο καλύτερός µου φίλος και
ξέρω ότι οι καλοί φίλοι µε τα δέντρα έχουν
ένα κοινό: την αγάπη, τη στοργή, αλλά και
το σεβασµό. ∆ίνουν και οι δύο χωρίς να ζη-
τούν αντάλλαγµα, αν όµως τους περιφρονή-
σεις, χάνονται. Κι όταν εσύ το µετανιώσεις,
µπορεί είναι πια πολύ αργά!

Ναυσικά Μπαλαφούτη



Αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο Άτλας κουβαλούσε στους ώµους του τη Γη,
ότι ο Νέρωνας έπαιζε τη λύρα του όταν καιγόταν η Ρώµη, ότι η σαµπάνια εφευ-
ρέθηκε από τους Γάλλους, ότι το Έβερεστ είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσµο
και ότι άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις, τότε χρειάζεστε αυτό το βιβλίο. Επειγόν-
τως.
∆ιαβάζοντας το «Βιβλίο Της Ολικής Άγνοιας» θα µάθετε πράγµατα που δεν ξέ-
ρατε αλλά κυρίως θα ξεχάσετε αυτά... που ήδη γνωρίζατε! Λειτουργώντας ουσια-
στικά ως ένας κατάλογος ερωταπαντήσεων, καταπιάνεται µε θέµατα για τα οποία
έχουµε λανθασµένη άποψη λόγω διαστρέβλωσης της αλήθειας µε την πάροδο
του χρόνου, παρερµηνείας ή επειδή αποτελούν αναπόδεικτες θεωρίες και αν-
θρώπινους µύθους.
∆ιαβάζοντας το προβληµατίστηκα αρκετά , καθώς ανατρέπει γεγονότα που λαµ-
βάνουµε ως δεδοµένα (για να παραθέσω ένα σχετικά απλοϊκό παράδειγµα,
ποιος θα φανταζόταν ότι το γαλλικό τοστ δεν είναι αποτέλεσµα της µαγειρικής
ιδιοφυΐας των Γάλλων;). Το βιβλίο προσπαθεί να ρίξει φως στην ερώτηση που
έχει απασχολήσει τον άνθρωπο σε όλη τη διαδροµή της Ιστορίας: τι είναι αλήθεια
και τι παραµύθια; Ή, εναλλακτικά, πώς ξεχωρίζουµε το είναι από το φαίνεσθαι;
Αποτελεί αναµφίβολα µία πολύ καλή επιλογή καθώς είναι πολύ ευχάριστο, καλο-
γραµµένο και θα σας εκπλήξει µε την πληθώρα πληροφοριών που περιέχει.
Είναι επίσης µια εξαιρετική επιλογή για δώρο, ακόµα και για αυτούς που δεν
αγαπούν ιδιαίτερα το διάβασµα λόγω της αντισυµβατικής συγγραφής του και το
γεγονός ότι καταπιάνεται µε όλα –σχεδόν- τα γνωστικά πεδία.

Λέει ψέµατα όποιος ισχυρίζεται ότι δεν του αρέσουν τα γλυκά µε σοκολάτα; Μάλλον ναι,
καθώς ακόµη που συνειδητά τα αποφεύγουν ή προτιµούν τα λεγόµενα «λευκά» γλυκά
(αυτά που περιέχουν γιαούρτι, λευκή σοκολάτα ή είναι επιµελώς καµουφλαρισµένα µέσα
σε στρώσεις από σαντιγί), χρειάζονται που και που τη σοκολατένια «αµαρτία» τους. Μια
από τις γευστικότερες αλλά και εξαιρετικά εύκολες συνταγές που έχω δοκιµάσει (να
φτιάξω εννοείται) είναι η ακόλουθη, την οποία βρήκα στο ιντερνέτ και ακολουθεί µεταφρα-
σµένη:
Θα χρειαστούν:
1 κούπα βούτυρο ,το οποίο έχουµε αφήσει έξω για λίγη ώρα για να µαλακώσει (αν χρησι-
µοποιήσετε ζυγαριά κουζίνας είναι 225γρ.)
1 ½ κούπα άσπρη ζάχαρη
2 αυγά
2 κτγ. βανίλια σε σκόνη
2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2/3 της κούπας κακάο σε σκόνη
¾ κτγ. µαγειρική σόδα
¼ κτγ. αλάτι (ναι, είναι γλυκό αλλά µην διανοηθείτε να παραλείψετε το αλάτι!)
2 κούπες κουβερτούρα σε σταγόνες
½ φουντούκια σε µικρά κοµµατιασµένα (επιλεκτικά)
Και τώρα το «βρώµικο» µέρος της υπόθεσης:
1. Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 175ο C για περίπου 10 λεπτά.
2. Σε ένα µεγάλο µπολ χτυπάµε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά και τη βανίλια µέχρι το
µείγµα να γίνει αφράτο και να πάρει ένα ανοιχτό χρώµα (Αρχικά, η υφή του µείγµατος
είναι λίγο περίεργη, αλλά δεν απογοητευόµαστε! Όσο συνεχίζουµε το χτύπηµα , το µείγµα
θα αποκτήσει µια πιο ωραία µορφή, κοινώς να αφρατέψει) Αναµειγνύουµε σε ένα άλλο
µπολ το αλεύρι , το κακάο, τη µαγειρική σόδα και το αλάτι. Τα προσθέτουµε σταδιακά στο
πρώτο µείγµα και συνεχίζουµε το ανακάτεµα µέχρι να ενωθούν πλήρως (Τα περισσό-
τερα µίξερ χειρός διαθέτουν ένα ειδικό εξάρτηµα για ζύµες οπότε είναι προτιµότερο να
χρησιµοποιήσουµε αυτό. Ένα κουτάλι θα κάνει την ίδια δουλειά αλλά είναι λίγο πιο χρο-
νοβόρο.) Προσθέτουµε τις σταγόνες σοκολάτας και τα φουντούκια και συνεχίζουµε το
ανακάτεµα, αυτή τη φορά µε µία σπάτουλα ή κουτάλι.
3. Απλώνουµε λαδόκολλα πάνω στο ταψί όπου θα ψήσουµε τα µπισκότα. Με ένα
κουτάλι του γλυκού ρίχνουµε µικρές ποσότητες από τη ζύµη στη λαδόκολλα προ-
σπαθώντας να έχουν σχετικά κυκλικό σχήµα(αν δεν τα καταφέρουµε, δεν πειράζει,
στο ψήσιµο θα αποκτήσουν ένα πιο «µπισκοτίστικο» σχήµα!).Φροντίζουµε να αφή-
νουµε κενά µεταξύ τους γιατί όταν θα ψηθούν θα απλώσουν και θα φουσκώσουν και
δεν θέλουµε να κολλήσουν.
4.Ψήνουµε για 8-10 λεπτά (σε φούρνο µε αέρα).Προσοχή! ∆εν τα αφήνουµε ούτε
δευτερόλεπτο παραπάνω γιατί θα σκληρύνουν. Στόχος µας είναι να είναι τραγανά
έξω και µαλακά, σχετικά «υγρά» µέσα. Μόλις τα βγάλουµε από το φούρνο τραβάµε
προσεκτικά τη λαδόκολλα (µαζί µε τα µπισκότα) και την ακουµπάµε πάνω σε µια
κρύα επιφάνεια (π.χ. πάγκος κουζίνας) όπου και τα αφήνουµε να κρυώσουν για λίγο.
Τα διατηρούµε φρέσκα και µαλακά σε καλά κλεισµένο κουτί, κατά προτίµηση µεταλ-
λικό. Καθώς έχουν σοκολάτα ταιριάζουν τέλεια µε κρύο γάλα. Καλή επιτυχία!

Μετά την εκπληκτική παράδοση του µαθήµατος της Λογοτεχνίας από την κ.Λι-
τσάρδου ενθουσιασµένες, µάθαµε ότι δραµατοποιείται το έργο και αποφασίσαµε να το
παρακολουθήσουµε.

Συναντηθήκαµε έξω από το θέατρο (Βαφείο) και µας εντυπωσίασε η µορφή του
καθώς ήταν αρκετά µικρό για ένα τόσο σπουδαίο έργο. Ο χώρος δεν ήταν ιδιαίτερα εν-
τυπωσιακός, αντίθετα, πολύ λιτός αφού υπήρχε µόνο µία µικρή σκηνή η οποία έδινε τη
δυνατότητα στους ηθοποιούς να βρίσκονται κοντά στους θεατές.

Είναι µία εξαιρετική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Ηλία Λογοθέτη, µε συγ-
κλονιστικές ερµηνείες, αφού καταφέρνουν να διεισδύσουν στην ψυχολογία του θεατή.
Κορυφαία όλων η Μαρία Ζαχάρη, η οποία µε τα σπάνια προσόντα της ζωγραφίζει την
ερµηνεία της. Υποδύεται τη µητέρα του Γιωργή, το ρόλο του οποίου έχει ο Ηλ. Λογοθέ-
της. Οι υπόλοιποι συντελεστές όπως Ψαριανός, Υφαντή και Σουρµελίδης στηρίζουν µε
την ψυχή τους την παράσταση αυτή.

Η αφήγηση είναι στη καθαρεύουσα και αν και δυσκολεύει, µαγεύει. Κατά τη
γνώµη µας οι καλύτερες και πιο συγκινητικές στιγµές της παράστασης είναι κατά τη
προσευχή της µάνας στην εκκλησία όταν παρακαλεί το Θεό να της χαρίσει το κοριτσάκι
της, παίρνοντάς της ένα από τα αγόρια που είχε στα πόδια Του. Η συναισθηµατική φόρ-
τιση της ηθοποιού ακόµη και τα δάκρυά της, πέρασαν µε µαγικό και άµεσο τρόπο στη
ψυχή των θεατών, αφού νιώσαµε µαζί της το πόνο και τη θλίψη της. ΄Επειτα, η στιγµή
της εξοµολόγησης της µάνας στο γιο της για το Αµάρτηµά της δηλαδή, το γεγονός ότι
άθελά της σκότωσε το πρώτο κοριτσάκι, ήταν µαγευτική. Η ενοχή και η παραδοχή του
αµαρτήµατος που διαφαίνονται στη συγκεκριµένη σκηνή είναι διαχρονικές αξίες για τον
ανθρωπισµό και για την εκκλησία.

Επιπλέον, ο αφηγηµατικός χαρακτήρας του έργου και η δραµατική µουσική
επένδυση εντείνει τη συναισθηµατική φόρτιση του θεατή δηµιουργώντας µια εξαιρετικά
σφιχτοδεµένη παράσταση.

Φεύγοντας από τη παράσταση συνειδητοποιήσαµε πως θυµηθήκαµε ξανά τη
µαγεία και τη συγκίνηση του Θεάτρου. Είναι ένα ποιοτικό έργο µε διαχρονικές αξίες και
οικογενειακά δράµατα. Σας το προτείνουµε ανεπιφύλακτα.

“Το αµάρτηµα της µητρός µου” παίχτηκε επί τρείς συνεχείς χρονιές µε τερά-
στια επιτυχία στο Θέατρο Τέχνης, συγκινώντας κοινό και κριτικούς.
Τώρα σε ένα καινούργιο χώρο στο Θέατρο Λάκης Καραλής οι θεατές κάθε ηλικίας
έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Γεώργιου Βιζυηνού.
Με την είσοδο σου στο θέατρο έρχεσαι αντιµέτωπος µε την ζωντανή µουσική από βιο-
λοντσέλο προετοιµάζοντας έτσι τον θεατή για το οικογενειακό δράµα!
Η παράσταση αρχίζει….

Αρχικά ο συγγραφέας µας παρουσιάζει τα κύρια πρόσωπα του έργου, την
Αννιώ την άρρωστη κόρη της οικογένειας, και την µητέρα µε τους τρείς γιούς της.
Η κατάσταση της Αννιώς επιδεινώνεται και τελικά πεθαίνει.
Η µητέρα αποφασίζει να υιοθετήσει µια ψυχοκόρη που την µεγαλώνει µε υπέρµετρη

στοργή ,την παντρεύει χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η κόρη είχε αγαπηθεί αλλά και αγα-
πήσει τα αδέλφια της.
Στην συνέχεια η µητέρα υιοθετεί και άλλο ένα κοριτσάκι προκαλώντας τις αντιδράσεις
των γιών της.

Ο Γιωργής ωστόσο φαίνεται πιο συµπονετικός και πρόθυµος να βοηθήσει την
µητέρα του στο δύσκολο δρόµο της ανατροφής του κοριτσιού.
Στο σηµείο αυτό µέσα από ένα δραµατικό µονόλογο της πρωταγωνίστριας γίνεται γνω-

στό στους θεατές αλλά και στον Γιωργή το “αµάρτηµα” της µητέρας εκείνο το γιορτινό
βράδυ! Οι υιοθεσίες είχαν ως στόχο την εξιλέωση της αλλά και την αναπλήρωση του
τραγικού κενού που η ίδια είχε δηµιουργήσει όταν άθελα της πλάκωσε στον ύπνο την
µοναχοκόρη της.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι το διήγηµα αποτελεί αφήγηση πραγµατικών περιστατι-
κών που συνέβησαν στην οικογένεια του συγγραφέα. Οι ερµηνείες του Ηλία Λογοθέτη
στο ρόλο του Συγγραφέα, της Μαρίας Ζαχαρή στο ρόλο της Μητρός και τη σκηνοθετική
µατιά του Ηλία Λογοθέτη προτείνουν µια συγκλονιστική θεατρική αφήγηση του αρι-
στουργήµατος του µεγάλου συγγραφέα.

Γι’ αυτό εξασφαλίστε τα εισιτήρια σας.
Αποτελεί ένα έργο που όλοι αξίζει να παρακολουθήσετε!

Ανδριάνα Μπαγετάκου Μαρία Μηκωνιάτη Πανουργιάς Παπαϊωάννου

Γεώργιος Βιζυηνός; “Το Αµάρτηµα της Μητρός µου”

John Lloyd, John Mitchison “Το Βιβλίο Της Ολικής Άγνοιας”
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