
  Παραμύθι: Ποια είναι η αλήθεια;  

Ποια είναι η αλήθεια; Ερώτημα αναπάντητο ανά τους αιώνες  

(Γεώργιος Σεφέρης – «Ελένη»). 

( Νικηφόρος Βρεττάκος – «Η φιλοσοφία των λουλουδιών») 

Μια φορά κι έναν καιρό…. 

Ο καθένας βλέπει τη δικιά του αλήθεια. Όχι υπάρχει μια, αρχική και 
μοναδική, μόνο που είναι πολύ άσκημη, σαν τη γριά του παραμυθιού. 
Κακιά μάγισσα που με το μαγικό ραβδί της ξεγελά, παγιδεύει, εξαπατά 
όποιον τολμήσει να την κοιτάξει κατάματα. Μα ο άνθρωπος γεννιέται με 
βλέμμα καθαρό και καρδιά που λαχταρά αγάπη. 

 Είναι η παιδική αθωότητα που γεννιέται ίσως κάθε Άνοιξη με το 
λουλούδιασμα της φύσης. Μέσα στα λευκά και ροζ ροδοπέταλα της 
μυγδαλιάς που μοσχοβολούν καθώς σκάνε το γλυκό γελάκι τους στον 
φωτεινό ήλιο και το καθαρό γαλάζιο τ’ ουρανού. Πάνω στις μικρές 
μαργαρίτες που παίζουν το αιώνιο παιγνίδι μ’ αγαπά – δε μ’ αγαπά για 
να ξεγελούν τον πόνο, να δίνουν μια στάλα ελπίδας στον ερωτευμένο 
που δεν μπορεί ν’ αγγίξει την αγάπη του. 

 Στην κατακόκκινη παπαρούνα, τη μικρή ανεμώνα που με τις στάλες 
βαθύ κόκκινο που πιτσίλιζαν στον πίνακα της Άνοιξης ξυπνούν τη 
λαχτάρα και τον πόθο στον καθρέφτη ασυγκράτητα να χιμήξει, να πιει 
απ’ το γλυκό νέκταρ τον έρωτα, να χορέψει, να στροβιλιστεί σε 
ανάλαφρους ρυθμούς, (να παίξει), να γεμίσει με φιλιά, να κλάψει, να 
πονέσει, να παίξει στο παιγνίδι στα τυφλά κι ας πέσει. Μέσα σ’ ένα 
μπουκέτο αγριολούλουδα που μ’ όλα τα χρώματα να παραβγαίνουν, 
ένα μικρό θαύμα – που σκορπάει ευωδιές σ’ ένα μελαγχολικό και 
γεμίζει ένα τρεμάμενο χέρι αγαπημένο με τρυφεράδα και ζεστασιά, που 
λέει όλα τ’ ανείπωτα σ’ ένα διστακτικό, ντροπαλό βλέμμα. Στο δροσερό 
νερό της πηγής που φέρνει τη φρεσκάδα απ’ τις βουνοκορφές, για να 
νίψει το κουρασμένο πρόσωπο και να ξυπνήσει, να φύγει η σκόνη, ν’ 
ανασάνει το καθαρό αεράκι. Στο κελάηδισμα των πουλιών, που 
αναστατώνει γλυκά και ξυπνά το κορμί απ’ το λήθαργο του χειμώνα. 

 Στο ανάλαφρο παιγνίδι του λαγού που προκαλεί το αθώο αρνάκι και το 
παιγνιδιάρικο κατσικάκι να αναμετρηθούν για να γίνουν όλα ένα 
παιγνίδι, (να προκαλέσουν) να τρέξουν κι όλα τα άλλα να παραβγούν 
στη χαρά, το κέφι, τη ζωή. Στο ανάλαφρο τίναγμα της πεταλούδας, στο 
κελάηδημα της χελιδόνας, στο ζουζούνισμα κάθε ζωυφίου που μπορεί 



και μπαίνει στο μεθυστικό χορό της γονιμοποίησης φυτών και 
λουλουδιών. Μια και πιο διάχυτα, απεριόριστα στο γαλανό φως του 
ουρανού, που αλλάζει χίλια χρώματα με τα σύννεφα να του κάνουν 
τόσα παιγνίδια, και να φοράνε τόσα σχέδια. 

Στο δροσερό αεράκι που σκορπάει τα σύννεφα να βγει ο ήλιος, το φως 
και μας χτυπά ελαφρά στο πρόσωπο πρωινό ξύπνημα πηγαίνοντας 
στη δουλειά, έτσι για να νιώσουμε τη γέννηση της μέρας (τρελή ροδιά). 

 Υπάρχει σ’ όλα αυτά σαν ένα άρωμα ευωδιάς, που δε θέλει παρά να 
το μυρίσεις, ν’ ανοίξεις το στέρνο σου βαθιά ανάσα και να διαλυθεί, να 
εξαφανιστεί κάθε βάρος κακό, να νιώσεις ανάλαφρος, έτοιμος να 
δεχτείς τα δώρα της φύσης και άξιος να τα χαρείς. Τότε χωρίς 
ενδοιασμούς και φόβους, ελεύθερος απλώνει το χέρι και μοιράζεσαι τα 
δώρα με τον άλλον, γιατί χαρά μοιρασμένη είναι διπλή χαρά. Κι η μικρή 
αθωότητα μας πήρε απ’ το χέρι και μας πήγε ένα βήμα πιο κει στην 
ενήλικη κόρη την ωριμότητα, που μας χαμογελά με τη δική της 
σιγουριά. Η ομορφιά υπάρχει γύρω, έξω στον κόσμο, αρκεί να φιλάμε 
κάπου μια ακρούλα στην καρδιά μας γι αυτό το αθώο παιδί που μπορεί 
ν’ ανοίγει το παραθυρόφυλλο για να δούμε εμείς έξω στο φως. (Η 
πόρτα   Χόλουμπ) 
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