


Η Φραντζέσκα θέτει μέσα από τον προβληματισμό ενός παιδιού ένα μεγάλο ερώτημα:  
το δικαίωμα στις αποφάσεις για τη ζωή των άλλων, στην προκειμένη περίπτωση  
του μικρού γάτου Μάκη. Το έχουμε; Δεν το έχουμε; Με άλλα λόγια, η παρέμβασή μας στη ζωή  
και στη φύση με ποιο δικαίωμα γίνεται; Μέχρι ποιο σημείο; Η ζωή του Μάκη πρέπει να 
προσαρμοστεί στην οικογένεια, γι’ αυτό χρειάζεται να υποβληθεί σε στείρωση.  
Δικαιολογημένα ο μικρός Δημήτρης, λυγίζοντας κάτω από το βάρος  
της ευθύνης, ανεβάζει πυρετό! Τον πυρετό που δυστυχώς δεν ανεβάζουν 
όσοι δε σέβονται τη ζωή και τη φύση, όσοι την εκμεταλλεύονται 
ασυλλόγιστα και άσκοπα πολλές φορές, χωρίς  
να υπολογίζουν συνέπειες. Ο μικρός Δημήτρης,  
διά στόματος Φραντζέσκας, μέσα από μια όμορφη 
αφήγηση, έδωσε την απάντηση: «Έχω πάρει  
την απόφασή μου· να τον αγαπώ πάντα». 
Αγάπη, σεβασμός και ευθύνη,  
με την αγνότητα ενός παιδιού, μπορεί  
να είναι η μόνη προσέγγιση σε ένα 
«προβληματάκι» με τεράστιες προεκτάσεις. 
Η συγγραφέας καταφέρνει με εξαιρετικά 
γλαφυρό τρόπο να αγγίξει μεγάλους και 
μικρούς αναγνώστες.

Ελένη Μπράχου, κτηνίατρος στο ΑΠΘ
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Αφιερωμένο σε κάποιον 
που δεν πρόκειται ποτέ να το διαβάσει: 

στον αγαπημένο μας Φασόλη 
για τις χαρές που έφερε στην οικογένειά μας.

Εικονογράφηση: 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ
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Σκρατς! ακούγεται σε όλο το σαλόνι ο ήχος από  
το κοντρόλ της τηλεόρασης που προσγειώνεται  

στο πάτωμα διαγράφοντας μια κυκλική τροχιά. 
Ουπς! Τι κάνουμε τώρα; 
Τρέχω γρήγορα και το παίρνω στο χέρι –σε δύο κομμάτια, πάλι καλά– 

και προσπαθώ να το συναρμολογήσω, ενώ σπρώχνω απαλά με το πόδι 
μου τον Μάκη μακριά, ώστε να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από  
το σημείο του εγκλήματος.

«Τι έγινε πάλι;» Η θυμωμένη φωνή της μαμάς μου δεν αφήνει και  
πολλά περιθώρια.

«Τίποτα, μανούλα, τίποτα…» απολογούμαι ντροπαλά. «Μου έπεσε  
το τηλεκοντρόλ. Θα το φτιάξω, μην ανησυχείς». 

«Σου έπεσε! Εσένα ή κάποιου άλλου;» ρωτάει αυστηρά.
«Εμένα, παιδάκι μου! Εεε, μανούλα μου, θέλω να πω»,  

επιμένω ίσως όχι και τόσο πειστικά όσο θα έπρεπε.
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Και αυτός ο μικρός ανόητος δίνει ένα σάλτο και εμφανίζεται σαν  
τον Σούπερμαν ανάμεσα σε μένα και στη μαμά, σηκώνεται στα δυο  
πίσω ποδαράκια και με τα μπροστινά προσπαθεί να μου πάρει από  
τα χέρια το «θήραμά του», το τηλεκοντρόλ.

Το βλέμμα-αστροπελέκι της μαμάς με βρίσκει προετοιμασμένο  
– το περίμενα… κλαψ! Ανταποδίδω με το πιο αθώο απολογητικό ύφος  
που έχω πάρει ποτέ, βουτάω τον Μάκη αγκαλιά και εξαφανιζόμαστε  
από το οπτικό της πεδίο.
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Ο Μάκης, ο μικρός σκανταλιάρης γατούλης, 

έρχεται στην πενταμελή οικογένεια του Δημήτρη  

και διεκδικεί τη θέση του ανάμεσά τους.  

Ο Δημήτρης τον λατρεύει και του συγχωρεί  

κάθε σκανταλιά. Όταν όμως καλείται  

να αποφασίσει για το μέλλον του μικρού γάτου,  

τα πράγματα δυσκολεύουν και η ευθύνη  

της απόφασής του βαραίνει πολύ  

στους παιδικούς του ώμους.  

Συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι ο Μάκης  

δεν είναι απλώς ένα ζωντανό λούτρινο ζωάκι  

και αποφασίζει ότι…


