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“Η αλλαγή της από κάμπια σε χρυσαλλίδα και τελικά σε 

πεταλούδα, είναι η μεγαλύτερη και εντυπωσιακότερη 

μεταμόρφωση που παρατηρείται στο ζωικό βασίλειο. Όσο 

εντυπωσιακή και μοναδική μπορεί να είναι η εσωτερική 

μας μεταμόρφωση”. 
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I 

η στιγμή της γέννησης 

 
 
 

ερικές φορές η αφηρημάδα δεν είναι και 

ιδιαίτερα κακό χαρακτηριστικό. Η νοσοκόμα στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, άφησε κατά λάθος ακάλυπτη, μια 

λωρίδα θέας στον κύριο Ασημένιο. Έτσι, ξαπλωμένος όπως 

ήταν, μπορούσε να απολαύσει τη διαδρομή που κάνουν τα 

πρωινά σύννεφα. Σχεδόν μπορούσε να ακούσει την 

παρατεταμένη νότα που βγάζουν όταν μετακινούνται. 

 Αυτήν την ώρα ο κ. Ασημένιος νοσηλεύεται στο Γενικό 

Κρατικό της Νίκαιας, η διάγνωση ρευματοειδής αρθρίτιδα. 

Μια σπάνια αρρώστια που προσβάλλει κυρίως άτομα μεταξύ 

30-55 χρονών και το μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες. Βέβαια, 

καμία από αυτές τις κατηγορίες δεν τον έπιαναν. Το άλλο 

παράδοξο της υπόθεσης είναι πως μέχρι και σήμερα τα αίτια 

της είναι άγνωστα. Αφού νοσηλεύτηκε για δυο μέρες και 

έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις, η κατάστασή του κρίθηκε 

κρίσιμη και έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Ακόμα πιο 

Μ 
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σπάνιο το φαινόμενο αυτό, αφού ένας στους δέκα που 

νοσηλεύεται για ρευματοειδή αρθρίτιδα καταλήγει στο 

θάλαμο του χειρουργείου. 

Πάντως είναι εντυπωσιακό, πόσα πολλά σκεφτόμαστε 

ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, όταν δηλαδή, 

νιώθουμε πως χάνουμε τη ζωή μέσα από τα χέρια μας. 

Αποποιούμαστε για λίγο τα ασήμαντα και τα σημαντικά μας 

μοιάζουν σαν τη μόνη διέξοδο. Μέχρι να γίνουμε καλά και 

μετά, πάλι τα ίδια. Μόνο που εκείνος είχε ωριμάσει αρκετά 

και αυτή τη φορά ήταν πεπεισμένος για αυτά που ήθελε να 

αλλάξει. Ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει, όλα τα σημάδια 

πλέον ήταν ορατά. Αλλά ας γυρίσουμε το χρόνο κι ας 

καταγράψουμε τα γεγονότα που συνέβησαν προτού φτάσει 

στο σιδερένιο κρεβάτι. Δε θα γυρίσουμε πολύ, μόνο τρία 

χρόνια πίσω… 

 
 

Ο κ. Ασημένιος τότε ήταν εξήντα επτά χρονών. Το επάγγελμά 

του μουσικός, πιανίστας και συνθέτης. Βέβαια, είχε κι άλλες 

δράσεις στον τομέα της μουσικής, μη κερδοσκοπικές, όπως 

δάσκαλος σε Ωδεία, καθηγητής στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και σύμβουλος σε παραστάσεις. Είχε ασχοληθεί 

με αρκετά είδη μουσικής. Είχε γράψει τρεις όπερες, πέντε 
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κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, πρελούδια* για κιθάρα, 

μουσική δωματίου, μουσική για θέατρο και για τον 

κινηματογράφο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε 

δώσει εκατοντάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Εκτός από τις συναυλίες, είχε δώσει διάφορες διαλέξεις, 

μερικές από τις οποίες εκτός συνόρων επίσης. Γενικά ήταν 

ένας δεξιοτέχνης του είδους του. Όλη η ζωή του κινούνταν 

στους ρυθμούς του πιάνο. Τα τελευταία δέκα χρόνια όμως 

είχε βγει στη σύνταξη, χωρίς αυτό να αλλάξει και πολλά στη 

συμπεριφορά του. Τα ίδια ενδιαφέροντα και τις ίδιες 

ασχολίες που είχε όταν εργαζόταν, τα συνέχισε και στη 

συνταξιοδότηση, απλά ένιωθε περισσότερη ελευθερία, αλλά 

και περισσότερη νωχελικότητα. 

 Ήταν παντρεμένος ούτε λίγο, ούτε πολύ σαράντα πέντε 

χρόνια, αλλά δεν είχανε αποκτήσει κάποιο παιδί με τη 

γυναίκα του. Τα μαλλιά του ήταν άσπρα και ενωνόντουσαν 

με τα άσπρα πυκνά του γένια. Είχε ψηλή και αδύνατη 

κορμοστασιά, καθαρά μαύρα μάτια και ακόμη πιο καθαρό 

βλέμμα. Καταγωγή είχε από τη Κρήτη. Ήταν απλός 

άνθρωπος, στέρεος και σοβαρός. Λιγομίλητος και 

μετρημένος, μπορούσε να σε κάνει να περάσεις καλά μόνο 

όταν είχε κέφια. Στις παρέες δεν ανοιγόταν, σπάνια θα 

                                                 
* Μουσικό κομμάτι διαμορφωμένο κατάλληλα για να παιχθεί ως εισαγωγή 
πριν από μια σύνθεση. 
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άρχιζε μια κουβέντα, συνήθως θα πρόσθετε κάποιες 

προτάσεις οι οποίες προερχόντουσαν από τη μέχρι τότε 

εμπειρία του. Στις συζητήσεις όμως που περιλάμβαναν το 

πιάνο, ή τη μουσική γενικότερα, μπορούσε να σου ανοίξει 

την καρδιά του. Πιο μικρός ήταν άτακτος, αλλά 

μεγαλώνοντας, ο χαρακτήρας του άρχισε να γίνεται όλο και 

πιο ήρεμος. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ του δε μίσησε κανέναν 

πολύ, μα ποτέ του δεν αγάπησε και κανέναν παράφορα. Ούτε 

είχε φίλους που θα του στεκόντουσαν. Τα καλύτερα δώρα τα 

έπαιρνε από τη μουσική, και τις καλύτερες εμπνεύσεις από 

τους ανθρώπους. 

Η ζωή του κύλησε ανάμεσα στην ευμάρεια και την 

ανεμελιά, οι δύσκολες στιγμές υπήρξαν μόνο τα πρώτα 

χρόνια, ακόμα και την κατοχή τη βίωσε στην κοιλιά της 

μητέρας του. Προσπάθησε όμως πολύ για να γίνει αυτός που 

ήταν. Ακολούθησε τα βήματα που έλεγαν οι παρτιτούρες και 

έτσι σύνθεσε σιγά σιγά το τραγούδι της ζωής του. Ο λόγος 

της επιτυχίας του ήταν αδιαμφισβήτητα η σχέση του με το 

πιάνο. 

Ξεκίνησε να παίζει σε πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμη δεν 

είχε αγοράσει το πρώτο του πιάνο… Δεν καταγόταν από 

καμιά εύπορη οικογένεια, το αντίθετο μάλλον. Και ούτε είχε 

κάποιο συγγενή που να έχει στη διάθεσή του το όργανο 

αυτό, μπορούσε όμως να παίζει μέσα από κάποια ηδονικά 
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όνειρα που είχε τη δυνατότητα να βλέπει. Μεγαλώνοντας 

και ερχόμενος από τη Κρήτη, στην Αθήνα, απέκτησε το 

πρώτο του αρμόνιο, αυτό ήταν υπεραρκετό για να συνθέσει 

τις πρώτες μελωδίες, που είχε κρατημένες στο απόθεμα του 

μυαλού του. Έπειτα, γράφτηκε στο Ωδείο, όπου και απέκτησε 

το πρώτο του κλασσικό πιάνο, ύστερα ένα πιάνο με ουρά, και 

ύστερα όλα τα άλλα.  

Στις καλές εποχές του έπαιζε έξι με οχτώ ώρες 

καθημερινά, προσπαθώντας να δημιουργήσει μελωδίες 

ξεχωριστές και όμορφες. Μελωδίες που όμοιες τους να μην 

υπάρχουν. Αυτή του όμως η αναζήτηση είχε και αντίθετα 

αποτελέσματα. Κάθε φορά που έφτανε στη σύνθεση μιας 

καλής μελωδίας, έχανε και κάτι από τη ζωή, χωρίς όμως ποτέ 

να το καταλαβαίνει. 

Είχε παίξει στις καλύτερες αίθουσες της Ευρώπης και 

μπροστά σε πολύ μεγάλο κοινό. Άλλες φορές ως σολίστ* ή 

πιάνο κιθάρα, ή συνοδεία σε ρεσιτάλ. Είχε αποκτήσει 

τεράστια εμπειρία και άνεση, τόση ώστε να μην νοιάζεται 

καθόλου αν σε κάποια από τις θέσεις βρισκόταν ένας δικός 

του άνθρωπος, κάποιος που να τον γνωρίζει καλά. Η 

μοναδική του επιθυμία ήταν αυτός να είναι επάνω στη 

σκηνή και τι στον κόσμο… 

                                                 
* Ο διακεκριμένος μουσικός που ερμηνεύει ένα μουσικό κομμάτι ή ένα 
μέρος ενός μουσικού έργου μόνος, χωρίς συνοδεία άλλων οργάνων. 
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Βέβαια, οι ώρες της δημιουργίας του άρεσαν 

περισσότερο, γιατί σε εκείνες δε χώραγε η ρουτίνα. Του 

φαινόταν υπέροχο να μπορεί να ταξιδεύει μόνος στο 

δωμάτιο του ή να εμπνέεται με το πιο απλό ερέθισμα. 

Κάποιοι φίλοι του μουσικοί του λέγανε για τα ταξίδια που 

έχουν πραγματοποιήσει, για τις χώρες που έχουν επισκεφτεί 

και για τα σουβενίρ που έχουν αγοράσει, μα κανείς δεν έλεγε, 

πως από εκείνο το μέρος πήρε ένα ωραίο βλέμμα ή “έκλεψε” 

ένα ωραίο χαμόγελο από κάποιον άγνωστο. Εκείνου, αυτό 

του αρκούσε για να συνθέσει μια μελωδία. 

 

 

Ο κ. Ασημένιος και η οικογένεια του φτάσανε στην Αθήνα 

το 1954. Δέκα χρόνια ακριβώς από τη γερμανική κατοχή, το 

πρώτο τους σπίτι ήταν στα Πετράλωνα, για να μετακομίσει 

δώδεκα χρόνια μετά μόνος του σε μια πολυώροφη 

πολυκατοικία στον Πειραιά, και συγκεκριμένα κοντά στο 

λιμάνι. 

Ίσως το καλύτερο μέρος που συνδυάζει την αίσθηση του 

ταξιδιού, αλλά και τα ωραία βλέμματα. Τον τράβηξαν σαν 

μαγνήτης η θάλασσα και τα καράβια, αλλά και το να 

βρίσκεται κοντά στο μέρος που πήγαινε τόσες βόλτες σαν 

νέος. Από εκεί άντλησε το μεγαλύτερο μέρος της έμπνευσής 

του. Αποσκευές, αποχαιρετισμοί, χαμένα όνειρα, 
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προσδοκίες, διακοπές… Θα έλεγε κανείς πως μέσα από την 

αλμύρα της θάλασσας και τη σκόνη του ανέμου, αναδύεται 

μια γεύση αλισάχνης, που μένει επάνω στο στόμα, αλλά και 

στο σώμα γενικότερα, περνάει στις αισθήσεις και με κάποιο 

μαγικό τρόπο γίνεται τραγούδι. Αρκετά συχνά τον ρωτούσαν 

οι δημοσιογράφοι, ποιος είναι ο μηχανισμός με τον όποιο 

κάποιος μπορεί να συνθέσει μια ξεχωριστή μελωδία. Το 

πρώτο πράγμα που σκεφτόταν πριν απαντήσει ήταν η 

εικόνα του εαυτού του να περπατάει στο λιμάνι. Το δεύτερο, 

ώρες ατέλειωτες μπροστά από το πιάνο, να γράφει για ότι 

τον απασχολούσε, γι’ αυτό που ανθίζει, αλλά και γι’ αυτό που 

μαραίνει την καρδιά του. Του άρεσε τόσο πολύ το λιμάνι, 

γιατί μπορούσε για μια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, να 

συναντήσει τις τέσσερις εποχές. Μια βροχερή Κυριακή 

δεκαπενταύγουστου περικλείει τόσα πολλά συναισθήματα, 

που ίσως, ένας ολόκληρος χρόνος δεν αρκεί για να τα ζήσεις. 

Αν και ήταν το μοναδικό μέρος που πήγαινε τόσο συχνά, δεν 

το είχε βαρεθεί ποτέ. 

Όταν τα χέρια του δεν ακουμπούσαν τις νότες και τα 

πόδια του τα πεντάλ, του άρεσε να κάνει βόλτες στις 

γειτονικές συνοικίες του Πειραιά, αλλά και στην Αθήνα 

γενικότερα. Τις πιο πολλές φορές έπαιρνε τις συγκοινωνίες 

και κατέβαινε είτε στο Σ.Ε.Φ., είτε λίγο πιο δίπλα στο Νέο 

Φάληρο, είτε πιο μακριά στο Πέραμα. Αν δεν ήθελε να πάρει 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

17 

 

το λεωφορείο, περπάταγε κατά μήκος της Πειραϊκής, όπου η 

απόσταση από το σπίτι του δε ξεπερνούσε τα δύο χιλιόμετρα. 

Αν όμως ήθελε να μεγαλώσει τη διαδρομή συνέχιζε μέχρι το 

Μικρολίμανο, και βέβαια, περιμετρικά του λιμανιού. 

Μια άλλη ενασχόληση του ήταν να τραβά φωτογραφίες. 

Αν και ερασιτέχνης είχε στη διάθεσή του επαγγελματικό 

εξοπλισμό. Τρεις πολύ καλές ψηφιακές κάμερες, αμέτρητους 

φακούς -που τους περισσότερους δεν ήξερε να τους 

χρησιμοποιεί- και όλο τον εξοπλισμό που απαιτεί η 

φωτογραφία. Δεν έβλεπε όμως φωτογραφικές μηχανές στον 

ύπνο του, όπως έκανε με το πιάνο, αλλά περισσότερο ήταν 

ένα απωθημένο που είχε αποκτήσει από μικρή ηλικία. Αυτή 

του όμως η ασχολία είχε και αντίκτυπο στη μουσική. 

Άπλωνε κάποιες φωτογραφίες στο μαύρο φόντο του πιάνο 

και εμπνεόταν από τα μικρά καρέ που είχε βγάλει ο ίδιος. 

Εκτός των άλλων ήταν και συλλέκτης. Μάζευε παλιές 

κάμερες, κάμερες που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά. Η 

συλλογή του αποτελούταν από μια Six-20 Brownie C του 

1948 μέχρι και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Όλες 

αυτές οι αντίκες που είχε μαζέψει άξιζαν μια ολόκληρη 

περιουσία! 

Άλλες φορές ο δρόμος τον έβγαζε στο καφενείο. Δεν ήξερε 

το λόγο που πήγαινε, απλά το πρόσταζε η ηλικία του, όλοι οι 

άνθρωποι τις τρίτης ηλικίας συχνάζανε εκεί. Όμως, στο 
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καφενείο ένιωθε μοναξιά, έστω κι αν εκεί συναντούσε 

γνωστούς. Δεν του άρεσαν τα παιχνίδια με την τράπουλα, 

ούτε και το τάβλι, σχεδόν δεν ήξερε τους κανόνες, είχε άλλες 

αρέσκειες στη ζωή του. Συνήθιζε να κατανοεί τον κόσμο 

μελετώντας παρτιτούρες, ή το πολύ πολύ μέσα από καμιά 

εφημερίδα. 

Διάβαζε κλασσικά κάθε Κυριακή την ίδια, και πάντα τις 

ίδιες στήλες. Πέρναγε με χαρακτηριστική ευκολία τις σελίδες 

που ήξερε ότι δε θα τον ενδιαφέρουν, διαβάζοντας έτσι ένα 

μικρό μόνο μέρος από ολόκληρη την εφημερίδα. Τσάμπα 

λεφτά έλεγε και ξαναέλεγε, έστω και αν η οικονομική του 

κατάσταση ήταν πολύ καλή. Είχε καιρό να διαβάσει κάτι 

καλό, συνήθως όλα τα άρθρα ήταν κάτω του μετρίου και όλα 

κινούνταν στην ίδια θεματολογία, λες και τα έγραφε όλα 

ένας! Ώσπου, μια Κυριακή, καθώς ξεφύλλιζε τις ενότητες που 

δεν τον ενδιέφεραν, το μάτι του έπεσε σ’ ένα άρθρο, όπου 

έμελλε να του αλλάξει τη ζωή. 

Το άρθρο σε γενικές γραμμές έλεγε πως το κύριο 

συστατικό της ευτυχίας είναι ο πόνος. Και πως συνειδητά ή 

ασυνείδητα πρέπει να τον αφήσουμε να μας καταβάλει, έτσι 

ώστε να νιώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οδύνη, και 

έπειτα να πατήσουμε πάνω σε αυτό το συναίσθημα και να 

πάρουμε δύναμη για τα όσα θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε! Είτε αυτό είναι να αγαπήσουμε τον 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

19 

 

δικό μας εσωτερικό κόσμο, είτε είναι ένας έρωτας, είτε είναι 

ένα όνειρο. Καταλήγοντας, παρομοίαζε αυτή την κατάσταση 

με τη θάλασσα, όπου η αλμύρα της μπορεί να γιατρέψει τις 

πληγές, ψήνοντας τες, απλά και μόνο με την επαφή του 

ιωδίου με το σώμα μας. Το άρθρο ήταν υπογεγραμμένο από 

μια γυναίκα με καρκίνο στους πνεύμονες που κατάφερε να 

ξεπεράσει την πάθηση όταν παράτησε τη μίζερη της δουλειά 

και έγινε επαγγελματίας δύτρια! 

Διαβάζοντας το άρθρο, ο κ. Ασημένιος, ένιωσε σε όλο του 

το κορμί να το διαπερνάει μια ανείπωτη ζεστασιά και 

παράλληλα, ένα κρύο ρεύμα. Κάποιες φράσεις τις 

ξαναδιάβασε και δεύτερη και τρίτη φορά, μέχρι να 

κατανοήσει απόλυτα τι ήθελε να πει η εν λόγω αρθρογράφος. 

Συνειδητοποίησε πως τα κοινά σημεία που έχει με τη 

γυναίκα αυτή ήταν πάρα πολλά και πως αυτά που έγραφε 

είχαν άμεσο αντίκτυπο σε αυτόν, λες και απευθυνόταν σε 

αυτόν. Πιάνοντας το κεφάλι του κατάλαβε πως είχε 

ημικρανία, κάτι που ποτέ άλλοτε δεν είχε αισθανθεί· ακόμα 

και όταν προετοιμαζόταν για μια μεγάλη συναυλία, δεν είχε 

νιώσει κάτι ανάλογο. Σε μερικά κλάσματα του 

δευτερολέπτου, έβλεπε όλη τη χαοτική ζωή του, 

συμπυκνωμένη μέσα σε μερικές προτάσεις. 

Τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που έχει τόση μεγάλη 

σχέση με τον κ. Ασημένιο και την ευτυχία; Αφού την είχε σε 
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μεγάλο βαθμό. Εξάλλου, είχε καταφέρει να γίνει αυτό που 

ήθελε από παιδί και είχε και χρήματα, αρκετά χρήματα. Παρ’ 

όλα αυτά, τι προσδοκία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που 

είναι εξήντα επτά; Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια της 

επιτυχημένης του επαγγελματικής ζωής είχε αφήσει κάτι, 

είχε παραλείψει κάτι… Δεν μπορούσε να πιστέψει πως στην 

ηλικία που βρίσκετε κουβαλούσε όνειρα που τα είχε μικρός. 

Σαν να πάτησε φρένο στη ζωή. Σαν να τράβηξε χειρόφρενο 

στα όνειρα. Αλλά ένα από αυτά τα όνειρα ήταν και το πιο 

σημαντικό. Το μεγαλύτερο όνειρο που δεν είχε 

πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής και ήθελε από παιδί να το 

κάνει, ήταν να διανύσει όλη τη διαδρομή του Ηλεκτρικού, με 

τα πόδια! 

 

 
Όλα αυτά τα χρόνια δεν το είχε ξεχάσει το όνειρό του, -και 

αυτό ήταν χειρότερο- το κράταγε σε μια γωνίτσα του μυαλού 

του και περίμενε την κατάλληλη συγκυρία, μόνο που 

καλύτερη συγκύρια από το τώρα δεν υπήρχε. Παρ’ όλα αυτά, 

ένα σημαντικό κομμάτι της αναποφασιστικότητάς του 

βρισκόταν στο αν θα τα καταφέρει, δεν ήθελε να χάνει, ούτε 

να παρατάει κάτι στη μέση. 

Ήταν ένας δρόμος άρρηκτα συνδεδεμένος με την 

παιδική του ηλικία, οι σιδηροδρομικές γραμμές του 
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προκαλούσαν μια έξαψη, μια παρακίνηση για ταξίδι. Ήθελε 

να μάθει σαν ήταν μικρός, που ακριβώς τελειώνουν και πώς 

είναι εκεί; Θυμόταν όταν είχαν μετακομίσει στην Αθήνα, η 

εικόνα του Ηλεκτρικού ήταν εκείνη που του χαράχτηκε 

πρώτη στο μυαλό. Ακόμα περνάει μπροστά από τα μάτια του 

το πρώτο τρένο. Η βουή, ο ήχος από τις ράγες, τα ξεβαμμένα 

χρώματα, τα μισάνοιχτα παράθυρα, όλα! Που τον έχανες, 

που τον έβρισκες ήταν πάνω σε κάποια από αυτές τις σκάλες 

που σου επιτρέπουν να περάσεις εναέρια στην απέναντι 

πλευρά. Καθόταν ακίνητος εκεί με τις ώρες και παρατηρούσε 

τα τρένα να πηγαινοέρχονται. Είχε μάθει τόσο καλά τους 

συρμούς που μπορούσε να καταλάβει ποιο τρένο περνάει, 

από τις μικρές διαφορές τους. Μάλιστα στα περισσότερα 

τρένα είχε βγάλει και ψευδώνυμα. Θυμόταν επίσης, πόσο 

αυστηροί ήταν οι γονείς του με τις διελεύσεις στην απέναντι 

πλευρά ή όταν βρισκόταν μόνος στη γέφυρα. Τον 

προειδοποιούσαν να μην περάσει τα νοητά σύνορα που 

χωρίζουν τα Πετράλωνα με τους άλλους σταθμούς, μα όσο 

μεγάλωνε τα όρια στένευαν και οι απαιτήσεις και οι 

προσδοκίες του μεγάλωναν. 

Είχε ένα ποδηλατάκι και κάθε φορά που έφτανε στο 

Θησείο ή την Καλλιθέα -και όχι τον Ταύρο αφού εκείνη την 

εποχή δεν είχε χτιστεί- η διαδρομή του τέλειωνε άδοξα. 

Κοίταγε με δυστυχία τα βαγόνια να φεύγουν προς το 
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άγνωστο και λυπόταν πως και σήμερα δε θα πάει λίγο πιο 

μακριά. Είχε συνηθίσει από το πιάνο και αυτό του έφερνε 

την αντίθεση, πως μέρα με την ημέρα ταξίδευε λίγο πιο 

μακριά, πήγαινε δηλαδή ένα μουσικό δρόμο πιο κάτω, μα 

όχι δρόμο στη ζωή. Όταν βέβαια μεγάλωσε και έμαθε για 

τους άλλους σταθμούς, ένιωσε ένα δέος και μια ικανοποίηση 

πως αυτό που ονειρευότανε υπάρχει. Μέχρι που έφτασε στο 

σημείο να ανακαλύψει το σταθμό του Πειραιά, ένα υπέροχο 

για αυτόν μέρος που το ερωτεύτηκε αμέσως και έπειτα το 

άλλο άκρο, αυτό της Κηφισιάς. Πάντα όμως του έφερνε 

ζαλάδα η σκέψη των σταθμών που τελειώνει ο Ηλεκτρικός, 

δεν ήξερε αν ήταν τερματικοί ή απλά η αρχή ενός ταξιδιού. 

Αφού διάβασε και ξαναδιάβασε το άρθρο για την 

επίτευξη του ονείρου, άρχισε να σκέφτεται τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η βασική ιδέα του 

κειμένου έλεγε πως πρέπει να πονέσει για να καταφέρει αυτό 

που θέλει. Έλα όμως που ο κ. Ασημένιος δεν είχε γνωρίσει 

ποτέ στη ζωή του το συναίσθημα αυτό και αν το είχε 

γνωρίσει, δε το θυμόταν, γιατί ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. 

Δεν ήθελε να απευθυνθεί στη γυναίκα του, γιατί σκεφτόταν, 

αφενός, ότι θα τον ρωτήσει το λόγο για τον οποίον θέλει 

άλγος στη ζωή του και αφετέρου, γιατί το μεγαλύτερο όνειρό 

του ήταν το μόνο πράγμα που δεν της είχε εκμυστηρευτεί 

ποτέ, ίσως από φόβο, ίσως και από ντροπή… Αφού δεν της 
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το είχε πει τόσο καιρό, δεν ήταν διατεθειμένος να της το πει 

τώρα. 

Ο κ. Ασημένιος αφού δε γνώριζε τι θα πει πόνος, το μόνο 

που έμενε να κάνει ήταν να αυτοσχεδιάσει. Αρχικά, πήρε μια 

καρφίτσα και τρύπαγε το χέρι του σε πολλά σημεία. Δεν του 

φάνηκε κάτι ιδιαίτερο και έτσι συνέχισε για ακόμα λίγο, 

μέχρι που βαρέθηκε. Ύστερα, για να το κάνει πιο ενδιαφέρον 

πήρε ένα μαχαίρι, βρήκε ένα καλό σημείο στο αριστερό του 

μπράτσο και άρχισε με οριζόντιες κινήσεις να κόβει, μέχρι 

που μερικές ρανίδες αίματος κάνανε την εμφάνιση τους και 

σταμάτησε. Χωρίς όμως πάλι να νιώθει πόνο. Απελπισμένος 

και τραυματισμένος όπως ήταν, σκέφτηκε κάτι πιο δραστικό. 

Να χαστουκίσει τον εαυτό του με πολύ μεγάλη δύναμη. 

Αφού διάλεξε το καλό του χέρι, το δεξί, έδωσε μια 

δοκιμαστική για να δει κατά πόσο πονάει. Συνέχισε πιο 

δυνατά και πιο δυνατά, ώσπου με όλη του τη δύναμη 

χτύπησε το αριστερό μάγουλό του. Η κραυγή που έβγαλε 

δύσκολα περιγράφεται για όποιον δεν την άκουσε, εύκολα 

όμως μπορεί να την περιγράψει ο ένοικος του πρώτου 

ορόφου της πολυκατοικίας, γιατί είναι σίγουρο πως 

ακούστηκε μέχρι εκεί. Αυτή τη φορά ένιωσε μεγαλύτερο 

πόνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν του θύμιζε τη διαδρομή 

του Ηλεκτρικού. Έτσι σταμάτησε να προσπαθεί. 
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Ο κ. Ασημένιος δεν ήταν χαζός, κάθε άλλο, αλλά όταν δεν 

έχεις νιώσει ποτέ ένα συναίσθημα, δε ξέρεις πως στ’ αλήθεια 

είναι. Σαν από θαύμα του ήρθε η έσχατη λύση, αυτή που θα 

τον οδηγούσε κατ’ ευθείαν στους δρόμους του ονείρου, αυτή 

που ήταν η πιο ανώδυνη, μα συνάμα και η πιο 

αποτελεσματική. Να προσευχηθεί! Έτσι, καθώς η φαντασία 

του -σε αυτόν τον τομέα- δεν τον βοήθησε στο να βρει 

κάποια καλύτερη λύση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει 

να κάνει ευχέλαια και λιτανείες, αλλά αυτή τη φορά όχι όπως 

συνηθίζεται για να πάρει ο Θεός τον πόνο, αλλά για να του 

τον δώσει. Καμιά φορά η ασφάλεια του σπιτιού είναι τόσο 

επικίνδυνη! 

Η σχέση του με τις ανώτερες δυνάμεις ήταν τυπική. 

Πίστευε περισσότερο στα εσωτερικά προσόντα που διαθέτει 

ο άνθρωπος και λιγότερο στα εξωγενή. Ναι μεν έλεγε, πως 

κάποιος υπάρχει εκεί επάνω· γιατί όλα αυτά δεν έγιναν 

τυχαία, αλλά η αναζήτησή του σε αυτό τον τομέα ήταν 

περιορισμένη, έως μηδενική. Δεν προσευχόταν, δεν πήγαινε 

στην εκκλησία, δε νήστευε και κατά συνέπεια δεν 

κοινωνούσε, δεν έκανε φιλανθρωπίες, παρ’ όλα αυτά δήλωνε 

χριστιανός. Τώρα όμως που προέκυψε η ανάγκη, ήταν 

μονόδρομος για αυτόν να απευθυνθεί στο Θεό. Έτσι και 

έγινε. Χωρίς να χάνει καιρό, το βράδυ πριν κοιμηθεί, έκανε 
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μια παράκληση. Έκλεισε τα μάτια του και ζήτησε από το Θεό 

να του γεμίσει τη ζωή με πόνο. 

 «Θεέ μου μεγαλοδύναμε, εσύ που με το μικρό σου 

δαχτυλάκι κινείς βράχους, εσύ που με μια λέξη σου αλλάζεις 

τη ροή του σύμπαντος, βοήθα και εμένα. Δωσ’ μου λίγο από 

τον πόνο που έχουν και οι άλλοι άνθρωποι, δωσ’ μου και 

εμένα τον τρόπο να βιώσω όλα αυτά που δεν μπόρεσα έως 

σήμερα. Με τιμή, Ασημένιος». 

 Όλα αυτά τα έκανε κρυφά από τη γυναίκα του, δεν ήθελε 

να την προβληματίσει με τις δικές του ανησυχίες. Εκείνο το 

βράδυ κοιμήθηκε γλυκά, ευχαριστημένος που έκανε το 

πρώτο βήμα για την εκπλήρωση του ονείρου του. Μετά από 

αυτό περίμενε τα αποτελέσματα. 

 
 

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να ‘ρθουν. Η γυναίκα του 

πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της! Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να 

προσδιορίσουν τα αίτια του θανάτου της, αφού δεν έπασχε 

από καμία πάθηση, ούτε είχε κάποια κληρονομική 

αρρώστια. Ήταν ένα τόσο απροσδόκητο γεγονός! 

Όλη η ζωή του κύριου Ασημένιου τότε πήρε μια περίεργη 

τροπή. Η μοναξιά και η δυστυχία ήρθαν και του χτύπησαν 

την πόρτα και αυτός την άνοιξε διάπλατα… Όλα τα 

καλολογικά στοιχεία που διέθετε χάθηκαν για ένα καπρίτσιο. 
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Αυτή τη φορά, ένιωσε τον πόνο, αλλά και την οργή στη 

μέγιστη ποσότητα. Για κάποιο λόγο δεν ήθελε να πηγαίνει 

στο νεκροταφείο, ίσως γιατί ήξερε πως τα πράγματα εκεί θα 

γίνουν χειρότερα, ή ίσως πάλι να μην είχε τη δύναμη και το 

κουράγιο να αντιμετωπίσει τη σκληρή πραγματικότητα. 

Το κενό ήταν δυσαναπλήρωτο, τη σκεφτόταν συνέχεια, 

κάθε στιγμή μέσα στη μέρα. Δεν μπορούσε να τη βγάλει από 

το μυαλό του. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως δε θα 

ξαπλώσουν μαζί, δεν μπορούσε να κατανοήσει πως δε θα 

της ξαναμιλήσει. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως δε θα 

ξαναντικρίσει τα μελιχρά ματάκια της. Όταν η απουσία της 

γινόταν εντονότερη, πήγαινε στα σημεία που καθόταν, 

έκλεινε τα μάτια, και της σιγοψιθύριζε τραγούδια. Τη χάιδευε 

ύστερα με τα χέρια του και τη φίλαγε στο λαιμό. Για να 

νιώσει το άρωμα της πήγαινε στις ντουλάπες και οσμιζόταν 

όσο πιο βαθιά μπορούσε τον κλειστό αέρα. Μια, δυο, τρεις, 

πολλές φορές και τέσσερις, μέχρι να γλυκαθεί από την 

“ύπαρξή” της.  

Σκεφτόταν, πως αν ήξερε έστω τι θα συμβεί, θα της είχε 

πει όλα όσα δεν τολμούσε. Θα της είχε πει δηλαδή πόσο την 

αγαπάει, για τη διαδρομή που σκόπευε να κάνει και για τα 

τραγούδια που έγραφε αυτό τον καιρό, μα όλα αυτά έσβησαν. 

Όσο βιαστικά και αθόρυβα πέφτει ένα αστέρι. Είχε κολλήσει 

στο παρελθόν, ζούσε ολόκληρο το τώρα με σκηνές και 
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εικόνες από τις μέρες που προηγήθηκαν. Τα έβαλε με τον 

εαυτό του, πώς ήταν δυνατόν να είχε ζητήσει ένα τέτοιο 

πράγμα από το Θεό; Πώς είναι δυνατόν Εκείνος να του 

φέρθηκε κατά αυτόν τον τρόπο; Πώς μπορούσε να συνεχίσει 

τη ζωή; 

 

 

Όλο αυτό το διάστημα είχε πέσει σε μια μορφή κατάθλιψης 

ή σε ένα στάδιο χειμερίας νάρκης, όπως ακριβώς πέφτουν 

τα ζώα, των οποίων το απόθεμα τροφής που έχουν, τους 

φτάνει για να περάσουν ένα χειμώνα, μην κάνοντας 

απολύτως τίποτα… Η υπερβολική αγάπη που έδειχνε στο 

πιάνο, σε συνδυασμό με το θάνατο της γυναίκας του, 

οδήγησαν τον κ. Ασημένιο να το μισήσει. Να το μισήσει σε 

τέτοιο βαθμό όσο δεν το είχε αγαπήσει! Δεν ξανάπαιξε από 

τότε, ούτε άκουγε μουσική. Η φλόγα είχε σβήσει και τα 

σπίρτα είχαν βραχεί από τα δάκρυα που έχυνε κάθε μέρα. Η 

μόνη σχέση που είχε μαζί του, ήταν να κάθεται στο κάθισμά 

του και να κοιτάζει από το παράθυρο τα καράβια να 

πηγαίνουν και να έρχονται, αυτός όμως δεν άλλαζε καμία 

θέση. Έμενε ακίνητος σε μια περαστική ζωή. 

Το ντόμινο της δυστυχίας του όμως μόλις άρχιζε, αφού 

η διακοπή παιξίματος του πιάνο τον έκανε να κλειστεί 

ακόμα πιο πολύ στον εαυτό του, με συνέπεια να χάσει τα 
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λογικά του και να μη θέλει να βγαίνει από το σπίτι, ούτε να 

μιλάει στο τηλέφωνο. Η κατάστασή του εμφάνιζε τα πρώτα 

δείγματα γεροντικής άνοιας, αλλά και παραφροσύνης. 

Τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις πέρναγε μπροστά 

από την τηλεόραση, άλλαζε τα κανάλια δίχως να 

αντιλαμβάνεται αν αυτό που έβλεπε ήταν διαφήμιση ή 

κάποιο πρόγραμμα. Έβρισκε έτσι παρηγοριά και ευτυχία 

μόνο στη σκέψη ότι και σήμερα θα απασχοληθώ κάνοντας 

αυτό. Τα γυάλινα χρώματα έκαναν κόρτε μπροστά στα 

αποσβολωμένα δικά του και αισθανόταν όμορφα. Όταν 

ζαλιζόταν από τις συνεχής αλλαγές των καναλιών -εκεί 

κάπου προς το μεσημέρι και πιο μετά προς το βράδυ- 

καταστάλαζε σε κάποια προγράμματα που του θύμιζαν τον 

αδύναμο χαρακτήρα του και τη μίζερη τροπή που είχε πάρει 

η ζωή του, και τα έβλεπε φανατικά. Δεν είχαν τίποτα 

απολύτως να του δώσουν αυτές οι εκπομπές, ήταν η ξεφτίλα 

προσωποποιημένη. Σε ένα σημείο αυτό τον “έφτιαχνε”, τον 

ψυχαγωγούσε, αλλά βαθιά μέσα του ήξερε, πως όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν βαφτίσει το βούρκο “χρυσό” και κολυμπάνε 

μέσα. 

 Πέρασαν μήνες και δεν βγήκε καθόλου από το σπίτι. Η 

θέα εκτός από την τηλεόραση ήταν και ένα επιτοίχιο ρολόι. 

Συνειδητοποίησε κοιτάζοντάς το, πως όλη η ζωή είναι ένας 

ατέρμονος κύκλος, το ένα νούμερο διαδέχεται το άλλο και 
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όταν φτάσουν οι δείκτες στο δώδεκα, ξαναρχίζουν πάλι από 

την αρχή. Το μόνο που “γλύκαινε” τη ζωή του, ήταν τα 

φάρμακά του. Έπαιρνε ένα ποτήρι νερό και όλα τα κουτιά με 

τα χαπάκια και κοίταζε το λιμάνι. Καταλάβαινε τι ώρα πρέπει 

να παίρνει το καθ’ ένα, βλέποντας μόνο τα δρομολόγια των 

καραβιών. Στη θέα τους προσπαθούσε να καταλάβει γιατί η 

μουσική γινόταν πιο γρήγορη, μα τα βράδια όλο και πιο 

αργά... 

Τότε και μόνο τότε κατάλαβε πόσο πολύ την αγαπούσε, 

όταν την έχασε... Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, 

συνθέτοντας μελωδίες κι αγκαλιάζοντας τις ασπρόμαυρες 

νότες, αντί για τη γυναίκα του. Πίστευε πως αυτό που έχει 

σήμερα θα το έχει και αύριο και έτσι δεν ευχαριστήθηκε και 

δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Ήταν σαν να βγαίνει αληθινή μια 

Κρητική μαντινάδα, που έλεγε, «κι’ ας τάξω πως επιάστηκα ‘πό 

μιας γυναίκας τρίχα, κι’ ήσπασε η τρίχα κι’ ήχασα στον κόσμο 

ό,τι κι αν είχα». Μόνο που ο κ. Ασημένιος το 

συνειδητοποίησε αργά. Όταν σκεφτόταν αυτό το δίστιχο 

πήγαινε σαν υπνωτισμένος και αναζητούσε τρίχες από τα 

μαλλιά της. Στο μαξιλάρι που κοιμόταν ή στην πολυθρόνα 

που ξεκουραζόταν ή ακόμα και στο μπάνιο που λουζόταν, 

αυτές οι μεταξένιες κλωστές αποτελούσαν τις μοναδικές 

                                                 
 Στίχος από τον “Ερωτόκριτο” του Βιτσέντζου Κορνάρου. 
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υπαρκτές γέφυρες που είχε με εκείνη. Τώρα που δεν ήταν 

πια κοντά του, ένιωθε το διονυσιασμό σε πράγματα και 

καταστάσεις που παλιότερα τις θεωρούσε τελείως ασήμαντες 

και άχρηστες. 

“Έζησε” έτσι τρία ολόκληρα χρόνια, εσώκλειστος στο ίδιο 

του το σπίτι, σιωπώντας και παραμελώντας τον εαυτό του 

και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κατέληξε στο δωμάτιο του 

νοσοκομείου. Το πιο πιθανόν, η ρευματοειδής αρθρίτιδά του 

να οφείλεται στις συνθήκες διαβίωσης του, στην ακινησία 

δηλαδή, αλλά και στην ακινησία των ματιών… Όταν ένας 

άνθρωπος έχει συνηθίσει να πηγαίνει βόλτες και να 

ταξιδεύει σε όμορφα μέρη και αυτά για κάποιο λόγο πάψουν 

να υπάρχουν, τότε δημιουργείται το άλγος. 
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II 

το στάδιο της προνύμφης 

 
 
 

στερα από εφτά μέρες διαμονής στο νοσοκομείο, 

πήρε εξιτήριο. Η κατάστασή του φαινόταν να έχει 

ξεπεράσει τον κίνδυνο. Φεύγοντας, ο γιατρός χωρίς κανένα 

ίχνος δισταγμού και με μεγάλη άνεση, του ομολόγησε κάτι 

τραγικό, που ολοκλήρωσε την κακή ψυχολογική του 

κατάσταση. Του έδινε περιθώριο ζωής μόνο πέντε χρόνια! Ο 

κ. Ασημένιος στην αναγγελία της είδησης αυτής χλόμιασε, 

ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, μιας και ήταν κάτι που δεν 

περίμενε να ακούσει ποτέ. 

 Ο γιατρός του εξήγησε, όταν πια συνήλθε, πως η 

ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια ύπουλη και αυτοάνοση 

φλεγμονώδης αρρώστια που μπορεί να αντιμετωπιστεί, μα 

δεν μπορεί να θεραπευτεί ολοκληρωτικά. Ακόμα, μπορεί να 

προκαλέσει παραμόρφωση των αρθρώσεων και με την 

πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 

αναπηρία. Παρ’ όλα αυτά, τον συμβούλεψε να μη 

Υ 
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στενοχωριέται, να τρώει καλά και να κοιτάξει να περνάει 

καλά. Του τόνισε επίσης, να προσέξει τις μετακινήσεις του, 

αυτό πιο πολύ! 

Θα περίμενε κάποιος η ψυχολογία του να είναι χάλια με 

αυτά και με εκείνα, αλλά ο χρόνος που πέρασε στο 

νοσοκομείο ήταν ευεργετικός, τον βοήθησε να 

συνειδητοποιήσει τα λάθη του και να δει καθαρά τι έπρεπε 

να κάνει μετά και από τα τελευταία μαντάτα. Στην κορυφή 

της λίστας ήταν να απομακρύνει την οποιαδήποτε σκιά του 

παρελθόντος, από τα βήματα του τώρα. Αν ήθελε να 

πραγματοποιήσει όλα αυτά που είχε στο μυαλό του έπρεπε 

να το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Να πάψει να σκέφτεται τις 

αιτίες και τα αποτελέσματα της κατάστασής του, αλλά να 

πάρει θάρρος από αυτήν, αφού τώρα ήταν υγιής. 

 

 

Με το που βγαίνει από το νοσοκομείο, αρχίζει να παρατηρεί 

τα πάντα. Με τα πρώτα κιόλας βήματα κατάλαβε πως κάτι 

έχει αλλάξει. Του λείψανε ακόμα και τα λεωφορεία, είχε τόσο 

καιρό να δει λεωφορεία! Ύστερα αναζήτησε ένα ταξί για να 

τον μεταφέρει στο σπίτι του. Στη διαδρομή αντλούσε κάθε 

εικόνα που έβλεπε, και η κάθε εικόνα γινόταν και μία 

διαφορετική σκέψη. Γύρναγε σαν παιδί που κάθεται στο 

πίσω κάθισμα για να χαζέψει και το τελευταίο στιγμιότυπο. 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

33 

 

Αφού είδε ότι κοντεύουν είπε στον ταξιτζή να τον αφήσει 

μερικά τετράγωνα πιο νωρίς για να περπατήσει λιγάκι στη 

γειτονιά του. 

Περπατώντας μετά από πολύ καιρό στα δρομάκια του 

Πειραιά, πρόσεξε πως υπήρχαν οι ίδιοι άνθρωποι, στα ίδια 

μαγαζιά. Έβλεπε στα καφενεία πάντα τα ίδια πρόσωπα και 

ούτε μετά από τρία χρόνια είχε αλλάξει κάτι. Ακόμα και στις 

ίδιες καρέκλες καθόντουσαν. Αναρωτήθηκε, «πώς μπορούμε 

να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όταν δεν αλλάζουμε 

συνήθειες;» 

 Φτάνοντας στο σπίτι το πρώτο που έκανε, ήταν να 

ανοίξει όλα τα παράθυρα για να μπει καθαρός αέρας. Μαζί 

με το φρέσκο αεράκι, μπήκαν αναπόφευκτα μέσα και 

κάποιοι ήχοι κορναρίσματος που δεν έλειπαν ποτέ από το 

κέντρο του Πειραιά. 

  Πότισε όλες τις γλάστρες και ύστερα καθάρισε το πάτωμα 

του μπαλκονιού, έτριψε λίγο τα κάγκελα και τακτοποίησε τα 

πεταμένα παπούτσια. Αφού τελείωσε με τους εξωτερικούς 

χώρους μπήκε μέσα. Έβαλε κάτι στο πικ-απ και άρχισε να 

ξεσκονίζει το σπίτι. Μετακίνησε πρώτα τα έπιπλα για να 

σκουπίσει και έπειτα έβαλε πλυντήριο. Δεν ήταν 

συνηθισμένος στις αλλαγές. Ξεσκόνιζε πάντα κάθε Δευτέρα 

και σήμερα ήταν Πέμπτη. Του κακοφαινόταν ακόμα και με 

αυτές τις μικρές ασήμαντες αλλαγές έδειχνε να είναι έξω από 
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νερά του. Παρ’ όλα αυτά, αφού καθάρισε όλο το σπίτι 

εξονυχιστικά, άφησε όπως πάντα για το τέλος τέσσερα μόνο 

πράγματα. Ήταν ξεχωριστά για αυτόν, το κάθε ένα είχε και 

τη δική του σημασία. Πρώτον το κλασσικό πιάνο του, 

δεύτερον τους πίνακες του, τρίτον τη συλλογή με τις 

φωτογραφικές μηχανές και τέταρτον τη φωτογραφία της 

γυναίκας του, είχε κρατήσει μία, τις άλλες τις είχε κρύψει. 

Καθάρισε πρώτα τους πίνακές του. Έτρεφε λατρεία για τους 

πίνακες του, τους αγαπούσε! Ο ένας ήταν ένα τοπίο και ο 

άλλος ένα πορτρέτο του, που του είχε κάνει κάποιος 

πλανόδιος ζωγράφος σε ένα ταξίδι του στην Κάτω Ιταλία. 

Προχώρησε μετά στον ειδικό χώρο που έμοιαζε με 

ντουλάπα, εκεί είχε μαζεμένες και τοποθετημένες ανά σειρά 

παλαιότητας τις φωτογραφικές του μηχανές. Τις αγαπούσε 

όλες! Άλλες τις είχε αγορασμένες από το εξωτερικό και άλλες 

από εδώ. Άρχισε να τις καθαρίζει μία προς μία. Βέβαια, η 

σκόνη που είχαν ήταν κάτι παραπάνω από ανεπαίσθητη. 

Ύστερα με ένα μικρό χαρτί καθάρισε τη φωτογραφία της 

γυναικάς του, που την είχε κρατημένη δίπλα του στο 

κομοδίνο. Με απαράμιλλη προσοχή την κάθε γωνία, στο 

τέλος τη φίλησε και την τοποθέτησε πάλι στη θέση της. Τα 

μάτια της γυναίκας του ήτανε ακόμη ζωντανά, ένιωθε την 

ανάσα των βλεφάρων της και το κοίταγμα των χειλιών της. 

Τέλος, καθάρισε το πιάνο. Πρώτα την επιφάνεια, με ένα 
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νωπό πανί και ύστερα με ένα στεγνό χαρτί. Άνοιξε το καπάκι 

και πέρασε όλα τα πλήκτρα με καθαρή βενζίνη που είχε 

περιχύσει σε ένα καλά στυμμένο βαμβάκι. Την ώρα όμως 

που το καθάριζε ένιωσε μια περίεργη έλξη, σαν να τον 

τράβηξε κάτι από το μανίκι. 

Για να πάρει δύναμη όσο καιρό διέμενε στο νοσοκομείο, 

σκεφτόταν όλες αυτές τις καλές συνήθειες που έκανε παλιά, 

με πρώτη και καλύτερη να σκέφτεται τον εαυτό του να παίζει 

πιάνο... Με το που άγγιξε το ξύλο στο χέρι του ένιωσε κάτι 

σαν μαγνητικό πεδίο. Αποφάσισε να παίξει τις πρώτες νότες 

μετά από πολύ καιρό. Ήταν πράγματι έξω από τα νερά του, 

μπερδευόντουσαν τα χέρια του ή ξέχναγε να πατήσει τα 

πεντάλ. Δοκίμασε να παίξει κάτι απλό, μα πάλι δε 

συγχρονιζόταν. Νευρίασε προ στιγμήν μα δεν το έβαλε κάτω, 

έπαιξε με περισσότερη συγκέντρωση και έτσι του πηρέ και 

πάλι τον αέρα. Τρία χρόνια απουσίας δεν ήταν και λίγα. Τότε 

θυμήθηκε πως σκεφτόταν στο νοσοκομείο για τη διαδρομή, 

αλλά με τη ρουτίνα της ημέρας κόντευε να το ξεχάσει. 

Συνέχισε να παίζει αδιάφορα, αλλά η μουσική δεν είχε 

χρώμα και όταν το κατάλαβε σταμάτησε. Πήγε να 

ξεκουραστεί από την κοπιαστική μέρα και είπε πως θα 

αποφασίσει αργότερα για τα ζητήματα που τον 

απασχολούσαν. 
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Μέσα στο μυαλό του κ. Ασημένιου γύριζε η φράση του 

γιατρού, «σου δίνω περιθώριο ζωής μόνο πέντε χρόνια». Αν 

και είχε αποφασίσει να μην ασχοληθεί με το παρελθόν, αυτή 

η σκέψη αφορούσε το μέλλον. Σκέφτηκε πως η ζωή είναι 

δύσκολη και κάθε λίγο ανατρέπονται αυτά που θεωρούμε 

δεδομένα και βαθιά μέσα του πίστευε πως το μόνο φάρμακο 

είναι το τώρα. Έτσι, οι σκέψεις του περιορίστηκαν στο 

σήμερα και επικεντρώθηκαν στο τώρα. Η θετική του αυτή 

αντίδραση λειτούργησε αμέσως, μιας και του ερχόντουσαν 

αρκετές ιδέες για πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Σε 

ανύποπτες στιγμές όμως το μυαλό του γύριζε πίσω και 

στρεφόταν ξανά και ξανά στη φράση του γιατρού και οι 

λέξεις γινόντουσαν αντίλαλος μέσα του. 

Ύστερα όμως από την παραμονή του στο νοσοκομείο 

τίποτα δεν ήταν ίδιο. Αποφάσισε να κάνει κάτι τρελό. 

Αποφάσισε λοιπόν, να μικρύνει το περιθώριο ζωής του. 

Ήξερε πως αν αφήσει τον εαυτό μου ανέμελο, αυτά τα πέντε 

χρόνια θα περάσουν σαν νερό. Οπότε, τα πέντε χρόνια τα 

έκανε τρεις εβδομάδες! Ακόμα, για να το συνηθίσει, όποιος 

τύχαινε να τον ρωτήσει πως είναι η υγεία του μετά την 

εγχείρηση, εκείνος απαντούσε με σοβαρό ύφος, «έχω δεν 

έχω τρεις εβδομάδες ζωής...» και εκείνοι τον λυπόντουσαν 

για μια στιγμή, και ύστερα του έφερναν φαγητό… 
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Κανείς θα νόμιζε πως μέσα σε αυτές τις είκοσι μία μέρες 

θα έκανε τα πάντα για να ζήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και 

πιο συναρπαστικά. Παρ’ όλα αυτά, πέρασαν δέκα μέρες 

χωρίς να κουνηθεί από το σπίτι! Τις περισσότερες καθόταν 

και σκεφτόταν πως συνέβησαν τα καθέκαστα τα 

προηγούμενα χρόνια ή ανέλυε τις στιγμές του στο 

νοσοκομείο… 

 

 

Την εντεκάτη μέρα πια, άρχισε να καταπιάνεται με το πιάνο. 

Κάλεσε στο σπίτι ένα χορδιστή, τον συγκεκριμένο τον είχε 

ξανακαλέσει τις τελευταίες πέντε φορές, του άρεσε ο τρόπος 

με τον οποίο το χορδίζει και τον προτιμούσε. Έφτιαξε ένα 

πρόγραμμα και εξασκούσε κλασσικά κομμάτια μέχρι να 

λυθούν πλήρως τα χέρια του. Έπαιζε από τις δέκα το πρωί 

μέχρι τις δύο το μεσημέρι και μετά, από τις πέντε μέχρι τις 

εννιά το βράδυ. Το είχε πάρει απόφαση, ήθελε να ξαναβρεθεί 

στην παλιά του φόρμα. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσε να 

ανταποκριθεί στο σκληρό πρόγραμμα και τα απογεύματα 

ήταν κουρασμένος και ζαλισμένος, παρ’ όλα αυτά, έβγαζε 

μέχρι τέλος τη προπόνηση. Άρχισε ακόμα να διαβάζει βιβλία 

θεωρίας και να μελετάει με τον ίδιο ζήλο, όπως ακριβώς 

μελέταγε και μικρός. Έπαιζε μακροσκελή και δύσκολα 

κομμάτια και τα έπαιζε σε γρήγορο ρυθμό, μέχρι ωσότου να 
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μην κάνει ούτε ένα λάθος. Εξάλλου πίστευε στη δια βίου 

μελέτη, αφού όπως έλεγε, ήταν ο μόνος δρόμος για να γίνει 

κάποιος καλός. 

Τις νύχτες τις περνούσε στο μπαλκόνι, με μόνη 

συντροφιά δυο γρύλλους που σφυρίζανε. Η ευχαρίστησή του 

ήταν να πίνει ένα ποτήρι κρασί και να βάζει στο πικ-απ τα 

αγαπημένα του βινύλια. Όταν σήκωνε τα μάτια του και 

έβλεπε προς το φωτισμένο λιμάνι, παρατηρούσε πως 

τελευταία τα καράβια του φαινόντουσαν αργά. Όσο 

περισσότερο τα δάχτυλά του γινόντουσαν ένα με τα πλήκτρα, 

τόσο περισσότερο γινόντουσαν αργά τα καράβια. Τα 

πατήματά του τώρα ήταν αέρινα και συνάμα δυναμικά, 

ξυπνώντας έτσι τις νωθρές αισθήσεις του. Η καρδιά του 

χτύπαγε σαν τρελή τις ώρες που έπαιζε. Δεν ήταν εύκολο να 

αντέξει τις δυνατές συγκινήσεις στην ηλικία του. 

Αυτό συνεχίστηκε για λίγο καιρό ακόμη, μέχρι να φτάσει 

στο επίπεδο που ήταν πριν. Χαιρόταν και ο ίδιος που έβλεπε 

τον εαυτό του να προσπαθεί. Σαν να ξέχασε και τα 

εβδομήντα του χρόνια και τις λύπες και τους πόνους στα 

πόδια, και άρχισε μια καινούργια ζωή. Τουλάχιστον 

προσπαθούσε. Η συμπεριφορά του είχε αλλάξει 

ολοκληρωτικά. Τώρα δεν ήθελε ο χρόνος να κυλάει χωρίς να 

κάνει κάτι, και πάνω από όλα, ξέχασε να αναλογίζεται το 

παρελθόν, αλλά και το μέλλον. 
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Η δέκατη τέταρτη μέρα έκρυβε κάτι μαγικό, η ώρα ήταν 

17:30 και εκείνος έπαιζε κάποιο γλυκό αντάτζιο, όταν 

ξαφνικά στο μισάνοιχτο παράθυρο εμφανίστηκε μια 

πεταλούδα. Μια πραγματικά πανέμορφη πεταλούδα! Τα 

χρώματά της σομόν και μαύρο με ελάχιστο βαθύ μπλε. Τα 

φτερά της έμοιαζαν με πίνακα ζωγραφικής, ίσως και 

καλύτερα. Λες και κάποιος τα κέντησε, οι βούλες και οι 

γραμμές της είχαν απόλυτη συμμετρία, που τέτοια δε 

συναντάς πουθενά αλλού πάνω στη γη! Τι άραγε όμως να 

θέλει μια ωραία πεταλούδα στο κέντρο του Πειραιά; Μάλλον 

θα ήρθε τυχαία, ή ίσως πάλι να την είχαν προσκαλέσει τα 

όμορφα αρπίσματα, σε συνδυασμό με την τόσο περίεργη 

μελωδία της γλυκιάς μελαγχολίας στο τραγούδι, αλλά και στο 

παίξιμο του κ. Ασημένιου. 

Στην αρχή παραξενεύτηκε, μα συνέχισε να παίζει, δεν 

έδωσε και πολύ σημασία. Ύστερα όμως του ήρθε μια 

αναλαμπή στο μυαλό και σκέφτηκε πως αυτό μπορεί να μην 

είναι και τυχαίο. Κάποια στιγμή τελείωσε και πήγε να δει αν 

ακόμα είναι εκεί. Πράγματι, η πεταλούδα περπάταγε στο 

μεταίχμιο εσωτερικού και εξωτερικού σπιτιού, στις εγκοπές 

από τα παντζούρια. Τη πλησίασε, άρχισε να την κοιτάει 

                                                 
 Είναι συνήθως τα αργά μέρη (συνήθως τα δεύτερα) μουσικών συνθέσεων 
όπως είναι η σονάτα, η συμφωνία, κλπ. 
 Διαδοχική εκτέλεση του κάθε φθόγγου μιας συγχορδίας. 
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επίμονα και να τη θαυμάζει. Παραδόξως εκείνη δεν έφευγε. 

Τα φανταχτερά φτερά της γέμιζαν με χρώματα τα κατάμαυρα 

μάτια του. Δοκίμασε να ξαναπαίξει κάτι στο πιάνο για να δει 

τις αντιδράσεις της. Αυτή τη φορά δοκίμασε κάτι πιο εύθυμο, 

κάτι με περισσότερη κίνηση, και εκείνη αφού ήρθε λίγο πιο 

μέσα στο σπίτι, πάταγε πάνω στους φθόγγους της μουσικής, 

χορεύοντας. 

Οι μέρες περνούσαν και η πεταλούδα ερχόταν πάντα την 

ίδια ώρα, δεν έχανε συναυλία. Όποτε ο κ. Ασημένιος έπαιζε 

κάτι στο πιάνο η μικρή πεταλούδα στεκόταν και του έκανε 

παρέα. Απολάμβανε με το δικό της τρόπο αυτή τη 

μυσταγωγία που δημιουργεί ένα καλό πιάνο και βέβαια ένας 

πολύ καλός πιανίστας! Αναπτύχθηκε έτσι μια ιδιαίτερη 

σχέση μεταξύ τους, τόση ώστε να τη θεωρεί φίλη του. Όμως 

δεν τολμούσε να της βγάλει κάποιο όνομα, γιατί όπως έλεγε, 

τα ονόματα σκλαβώνουν τα ζώα, αντί να τα κάνουν πιο 

κοινωνικά. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας, υπήρξαν λίγες μα 

αρκετά καλές και δημιουργικές στιγμές. Έγραψε ένα κομμάτι 

αλέγκρο, που συνεχώς κλιμακωνόταν και στο τέλος 

κατέληγε με μια μεγάλη παύση, όπου στην ουσία δεν ήταν 

απουσία ήχου, αλλά παρουσία ηχοχρωμάτων και 

                                                 
 Ζωηρός ρυθμός, εύθυμος και γρήγορος. 
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φωνών· όπου ο κάθε ένας μπορούσε να τα ακούσει 

διαφορετικά. Το συγκεκριμένο κομμάτι το εμπνεύστηκε όταν 

σκεφτόταν τα βράδια τη διαδρομή. Μάλιστα το προβάριζε 

και αρκετά συχνά μπροστά στην πεταλούδα, και της έλεγε, 

«αυτό το κομμάτι το έχω γράψει για εκείνη ακριβώς τη 

στιγμή, τη στιγμή του ονείρου». Και επειδή ήθελε να 

“σκλαβώσει” το τραγούδι του έδωσε τίτλο, το ονόμασε 

«γραμμή 1». Παλιότερα είχε γράψει ακόμα ένα τραγούδι για 

τη διαδρομή, αλλά το όνειρο του ταξιδιού έμεινε γραμμένο 

μόνο σε μια παρτιτούρα, ώσπου και αυτή μετά από λίγο 

χάθηκε. 

Οι στιγμές των προβών για τον κ. Ασημένιο έκρυβαν ένα 

πρωτόγνωρο συναίσθημα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο 

ένιωθε άγχος, ένιωθε μια πίεση που δεν έφευγε παρά μόνο 

αν έπαιζε καλά. Σπάνια όμως αγχωνόταν, ούτε στη σκάλα 

του Μιλάνου, ούτε στο Metropolitan της Νέας Υόρκης, ούτε 

πουθενά δεν ένιωθε το συναίσθημα αυτό. Η πεταλούδα τον 

είχε μεταμορφώσει… 

Τη δέκατη όγδοη μέρα και ενώ οι γείτονες συνέχιζαν να 

φέρνουν φαγητό στον “άρρωστο”, εκείνος έπαιζε τα 

κομμάτια στο πιάνο με μοναδικό πάντα θεατή την 

πεταλούδα. Παράλληλα, άρχισε να ψάχνει πληροφορίες 

                                                 
 Διεθνή λυρικά θέατρα. 
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σχετικά με αυτές. Ανέτρεξε σε μερικές εγκυκλοπαίδειες και 

αγόρασε βιβλία. Έμαθε για τους μύθους και τις παραδόσεις 

που τις συνοδεύουν, που εδώ που τα λέμε δεν ήταν και λίγες. 

Στην αρχαία Ελλάδα τις φώναζαν ψυχές. Υπάρχει ένας μύθος 

με τον Ερώτα και τη Ψυχή, που λέγεται πως η πεταλούδα 

είναι η Ψυχή και με τη σαγηνευτική ομορφιά της, 

παρασύρεται και υποκύπτει στη θανάσιμη αμαρτία, με 

αποτέλεσμα να αγωνίζεται κάθε στιγμή για τη μακαριότητά 

της. Ένας άλλος πάλι μύθος αναφέρει ότι τις λέγανε ψυχές, 

γιατί πίστευαν ότι αυτές μεταφέρουν το νεκρό σώμα στον 

ουρανό. Στον υπόλοιπο κόσμο παρουσιάζονται ως σύμβολο 

της φωτιάς, της γνώσης και της δημιουργίας. Ακόμη, της 

ευτυχίας και της γαλήνης. Δε χρειάζεται πάντως κάποιος να 

πιστεύει και να γνωρίζει τις διάφορες παραδόσεις για να 

μπορεί να διακρίνει ότι είναι σύμβολο της αλλαγής, της 

ελευθερίας, της ευμάρειας και γενικά της ομορφιάς! 

Πέρα από τους μύθους δε σταμάτησε εκεί την αναζήτησή 

του. Προσπάθησε να καταλάβει το περίεργο μυστήριο της 

μεταμόρφωσης. Πως δηλαδή από το εμβρυϊκό στάδιο, 

εξελίσσεται στο στάδιο της προνύμφης ή κάμπιας που 

κείτεται στο χώμα, στο στάδιο της χρυσαλίδας, και μετέπειτα 

σε μια ιπτάμενη και αιθέρια ύπαρξη, στην πεταλούδα. Αλλά 

και να καταλάβει πόσες ομοιότητες έχουμε οι άνθρωποι με 

τα τέσσερα στάδιά της. Πάντως, οι πεταλούδες είναι έντομα 
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της τάξης των λεπιδόπτερων και τα είδη τους υπερβαίνουν 

τον αριθμό των 100.000 σε όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη 

πεταλούδα ανήκει στην οικογένεια «papilionidae» και το 

είδος της είναι «iphiclides podalirius». Έμαθε τόσα πολλά για 

αυτές που δεν πίστευε πως μπορεί να ανακαλύψει τόσα. 

Κάπου εκεί, τις ώρες που καθόταν και διάβαζε για τον κόσμο 

των πεταλούδων, του ήρθαν στο μυαλό οι ώρες που πέρναγε 

προσκολλημένος στην τηλεόραση και στους δείκτες του 

ρολογιού. 

 

 

Την εικοστή πια μέρα μετρούσε το χρόνο του σε ώρες και όχι 

σε μέρες και τον υπολόγιζε αντίστροφα. Μαζί με την 

παράξενη διάθεση που είχε καθώς ξύπνησε, χτύπησε 

ξαφνικά και το τηλέφωνο. Ήταν ένας παλιός του φίλος. 

Τυπικά ρωτήσανε ο ένας τον άλλον πως είναι και αν 

περνάνε καλά. Ο κ. Ασημένιος τον ρώτησε πρώτος και μετά 

από ευγένεια ακολούθησαν και οι ερωτήσεις του φίλου του. 

Απάντησε με ειλικρίνεια, του είπε για το θάνατο της κυράς 

του, και πως η υγεία η δικιά του έχει τα κακά της τα χάλια, 

εκείνος δεν έδειξε να συγκινείται, αντίθετα προχώρησε 

γρήγορα στο λόγο που τον κάλεσε. Θα μαζευόντουσαν 

κάποιοι παλιοί γνωστοί στο σπίτι του το ίδιο βράδυ και του 

πρότεινε να πάει. Ο κ. Ασημένιος δεν ήξερε τι να του 



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

44 

 

απαντήσει εκείνη τη στιγμή και του είπε με μισόλογα «ναι». 

Αργότερα, αφού σκέφτηκε καλύτερα την κατάσταση 

αναλογίστηκε πως έχει μόνο μιάμιση μέρα “ζωντανός” και 

έτσι άρχισε να ξανασκέφτεται για την παρουσία του στη 

συνάντηση. 

Η γιορτή θα άρχιζε στις 18:00 και ήδη η ώρα ήταν 14:30 

και δεν είχε αποφασίσει. Ευτυχώς το σπίτι του υποτιθέμενου 

φίλου του ήταν πολύ κοντά. Το μόνο που έπρεπε να γίνει 

ήταν να ξεκαθαρίσει μέσα του τι έπρεπε να κάνει. Μια σκέψη 

τον έκανε όμως να αλλάξει την υπάρχουσα γνώμη του. Είχε 

βαρεθεί όλες αυτές τις συναντήσεις, συνέχεια οι ίδιοι 

άνθρωποι, με τα ίδια θέματα, με τα ίδια ρούχα. Ήθελε κάτι 

διαφορετικό, κάτι που να μην το έχει ήδη νιώσει, κάτι που 

θα τον έκανε ευτυχισμένο. Όμως, βαριά φορτισμένος όπως 

ήταν, δε διάλεγε για το τι θα κάνει. Έτσι αποφάσισε να πάρει 

έναν υπνάκο, να παίξει ύστερα κάτι στο πιάνο, και μετά, δεν 

ήξερε για μετά…   

 Με το που ξύπνησε είχε μεγάλη ανάγκη να πάει στο 

πιάνο του. Ήταν μια από τις συνηθισμένες “συναυλίες” του 

απέναντι στην πεταλούδα, όμως εδώ ο χρόνος σταμάτησε 

και για τους δύο. Τη στιγμή ακριβώς που πάτησε με τον 

αντίχειρά του την τελευταία νότα, γύρισε και την κοίταξε. 

Εκείνη πάντα ξεχωριστή και όμορφη, καθόταν στο σημείο 

που την είχε συναντήσει και τη πρώτη φορά, αλλά τώρα 
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συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ανοιγόκλεισε τα φτερά της με τον 

πιο υπέροχο τρόπο. Κάτι που σε όλη του τη ζωή ο κ. 

Ασημένιος δεν είχε ξαναδεί. Αυτή η τόσο ασήμαντη πράξη, 

ήταν αρκετή για να αναταράξει όλο τον ψυχισμό του και να 

τον κάνει να ονειρευτεί έναν κόσμο καλύτερο, έναν ιδανικό 

κόσμο. Όλα τα όνειρα που είχε κάνει σαν παιδί και όλα τα 

όνειρα που είχε κάνει μεγαλώνοντας, τα βρήκε σε μια μόνο 

κίνηση. Ολόκληρη η ζωή του, μέσα στα φτερά της. 

 Αυτή τη φορά ήξερε ακριβώς τι ήθελε να κάνει. Η καρδιά 

του χτύπαγε τόσο δυνατά που έλεγες πως θα σπάσει. Το 

όνειρο που σκεφτόταν στο νοσοκομείο τώρα έπαιρνε σάρκα 

και οστά. Πέρασαν έτσι μερικά δευτερόλεπτα για να 

μπορέσει να ξεφύγει από τη πλάνη του και χωρίς δεύτερη 

σκέψη άρχισε να ετοιμάζει τα πράγματά του. Το όνειρο αυτό 

δεν το είχε ξεχασμένο, πολλές φορές το σκεφτόταν πριν 

κοιμηθεί ή όταν πήγαινε βόλτες. Θα ξεκινούσε έλεγε πολύ 

πρωί και θα έφτανε με το καλό το βράδυ. Θα έπιανε κουβέντα 

με τους περαστικούς και θα φωτογράφιζε με μια από τις 

πολλές κάμερές του τα όμορφα τοπία. Δεν είχε ποτέ σκεφτεί 

πως αν έκανε τη διαδρομή βράδυ, θα ήταν καλύτερα για 

αυτόν, αφού θα γλίτωνε τον καυτό ήλιο του μεσημεριού. 

Πήρε μια τσάντα και άρχισε να πετάει πράγματα, δεν 

ήξερε τι έπρεπε να βάλει. Σκεφτόταν δυνατά και έλεγε. 

—Τι χρειάζεται να πάρω για να διανύσω τη διαδρομή; 
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Η σύγχυση του ήταν έκδηλη, τόση ώστε του δημιούργησε 

ημικρανίες. Αρχικά, πήρε μία από τις πολλές κάμερες που 

είχε, μία με ένα μέτριο-καλό φακό και φτηνό σώμα. Δεν 

ήθελε να πάρει κάτι που να τραβήξει τη προσοχή. Έπειτα 

πέταξε στη τσάντα ένα σεντόνι, μια ομπρέλα, μια τραγιάσκα, 

ένα τετράδιο και μολύβι, μπουκάλι με νερό, λίγα χρήματα, 

μια βεντάλια μήπως λιποθυμήσει, ένα κουτί με σπίρτα και 

τελευταία στιγμή πέταξε και ένα ρολόι, λίγο πολύ ό,τι βρήκε 

εκείνη τη στιγμή μπροστά του. Μετά από λίγο πήγε στο 

παράθυρο για να το ασφαλίσει. Κοντοστάθηκε για λίγο και 

είδε την πεταλούδα στο εσωτερικό του σπιτιού όπως δεν την 

είχε ξαναδεί. Ήταν ανήσυχη και αυτή σαν και αυτόν, σαν να 

ζητούσε κάτι. Σαν να επέμενε για κάτι. Ο κ. Ασημένιος 

βλέποντας την τη ρώτησε. 

—Μήπως θέλεις μικρή μου να έρθεις στη διαδρομή που 

θα κάνω; 

Εκείνη με μια χαρακτηριστική κίνηση πέταξε… από τη 

χαρά της και του έδωσε αμέσως την εντύπωση πως θέλει να 

τον ακολουθήσει. Βέβαια, υπήρχε μια δυσκολία ως προς τη 

μεταφορά της. Δεν είχε προβλεφθεί από το ελληνικό κράτος 

η είσοδος πεταλούδων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρχισε 

να σκέφτεται τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να 

τη μεταφέρει. Πώς δηλαδή οι άλλοι μεταφέρουν τους 

παπαγάλους ή τα καναρίνια; Τα έχουν μέσα σε κλουβιά. 
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Όμως δεν είχε καμιά τέτοια φυλακή, αλλά και να είχε δε θα 

τη χρησιμοποιούσε. Μετά σκέφτηκε την απόχη. Αυτό το 

δικτυωτό που κυνηγάνε τα παιδιά τις πεταλούδες, μα ούτε 

απόχη είχε στη διάθεσή του, αλλά και να είχε του φάνηκε 

περισσότερο βάρβαρο από ό,τι το κλουβί.  

Η πεταλούδα αφού είδε πως ο εκείνος δυσκολεύεται, 

όρμισε μέσα στο σπίτι σαν να το ήξερε από χρόνια. Μετά 

από δύο δευτερόλεπτα προσγειώθηκε πάνω στο μεταφορικό 

της μέσο, που δεν ήταν τίποτα άλλο από έναν κουμπαρά. 

Φαινόταν το ιδανικότερο μέσο, αφενός γιατί ήταν από υλικό 

που δε σπάει και αφετέρου, η σχισμή για τα κέρματα θα τη 

βοηθούσε στην αναπνοή της. Αφού άδειασε τα χρήματα στο 

τραπέζι, την έβαλε μέσα, έπειτα έκλεισε βιαστικά τα 

παντζούρια, έριξε μια τελευταία ματιά στο σπίτι και -

νομίζοντας ότι τα είχε πάρει όλα- έκλεισε την πόρτα. 

Κατέβηκε με τις σκάλες από τον πέμπτο όροφο και άρχισε 

με μανία να βαδίζει προς το σταθμό. Ευτυχώς το φιλικό σπίτι 

ήταν ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και έτσι δεν υπήρχε 

περίπτωση να συναντήσει άτομα που θα πήγαιναν 

αργοπορημένα στο πάρτι ή τι στο καλό ήταν αυτό… 

Περπάτησε κατά μήκος του λιμανιού και μέσα σε δέκα 

λεπτά είχε φτάσει στο σταθμό. Έκατσε στην ουρά για να 

βγάλει εισιτήριο. Στα λίγα δευτερόλεπτα που είχε, το βλέμμα 

του περιπλανήθηκε στο χώρο. Κόσμος πηγαινοερχόταν 
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βιαστικά, άλλος για τη βραδινή του βόλτα, άλλος γύριζε από 

τη δουλειά και άλλος πήγαινε στη δουλειά. Καθώς έφτανε η 

σειρά του, κοίταξε πίσω από τα εκδοτήρια. Εκεί 

βρισκόντουσαν δυο γυναίκες, η μία γύρω στα πενήντα και η 

άλλη αρκετά νεότερή της, η τελευταία έδειχνε να βαριέται 

πολύ. Η γυναίκα που δε βαριόταν και που σε εκείνης τη 

σειρά ήταν ο κύριος Ασημένιος, είχε καστανά ίσια μαλλιά 

λίγο πιο μακριά από τους ώμους και σκόρπιες ρυτίδες που 

την έκαναν να φαίνεται πιο όμορφη. Το σώμα της φαινόταν 

αδύνατο, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς μιας και 

η γυναίκα ήταν καθιστή. 

—Καλησπέρα, ένα εισιτήριο, μιας διαδρομής… χωρίς 

επιστροφή... 

Με σκοπό έτσι να μιλήσει λίγο παραπάνω στην όμορφη 

κυρία. Εκείνη με το αριστερό χέρι πήρε τα κέρματα και με το 

δεξί του έδωσε το εισιτήριο. 

—Καλησπέρα, ορίστε.  

Τον κοίταξε στα μάτια, αλλά χωρίς να πει κάτι άλλο, αλλά 

με ένα υπέροχο χαμόγελο! 

—Ευχαριστώ…  
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Αφού επικύρωσε το εισιτήριο, επιβιβάστηκε στο τρένο. 

Μερικοί σπρωχνόντουσαν μεταξύ τους για να προλάβουν 

μια θέση. Εκείνος χωρίς να σπρωχτεί και να σπρώξει, 

πρόλαβε μια θέση δίπλα στο παράθυρο. Έλεγξε την υγεία της 

πεταλούδας και αφού σιγουρεύτηκε πως όλα είναι εντάξει, 

άρχιζε να σκέφτεται τη διαδρομή. Τα συναισθήματά του 

ήταν ανάμικτα. Από τη μία φοβόταν για τις αντοχές του και 

την αρθρίτιδα και από την άλλη χαιρόταν που θα 

προσπαθούσε να κάνει πράξη το όνειρό του.  

Πάσχιζε να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του, και να τις 

δρομολογήσει πάνω στη διαδρομή. Όμως, τα όσα είχε 

αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες δεν έμοιαζαν καθόλου με 

αυτά που έλεγε τώρα. Αλλιώς είναι να κάθεσαι στην 

πολυθρόνα του σπιτιού σου και αλλιώς είναι να κάθεσαι στο 

κάθισμα του τρένου. Ύστερα έπεσε σε ένα κενό, για αρκετή 

ώρα δε σκεφτόταν τίποτα. Του τράβηξε τη προσοχή κάποιος 

που περιφερόταν μέσα στο βαγόνι και ζητούσε λεφτά. Όταν 

έφτασε και στον κ. Ασημένιο, τον αγνόησε επιδεικτικά όπως 

και όλοι οι άλλοι. «Άραγε λέμε όχι γιατί δε θέλουμε να του 

δώσουμε λεφτά ή λέμε όχι γιατί δε θέλουμε να καταλήξουμε 

και εμείς σαν αυτόν;» είπε από μέσα του. 

Το τρένο είχε ήδη φτάσει στην Αττική, έχοντας μια 

καθυστέρηση πέντε λεπτών. Η αργοπορία αυτή τον έκανε να 

καταλάβει πόσο ακριβή είναι η ώρα, αλλά αγχώθηκε και λίγο. 
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Για να ξεπεράσει λίγο το άγχος του κοίταξε έξω από το 

παράθυρο, το βλέμμα του έπεσε σε μια οικογένεια 

μεταναστών που έτρωγε για βραδινό κόλλυβα. Έμεινε 

αποσβολωμένος για μια στιγμή, λυπήθηκε, και μετά από λίγο 

το ξεπέρασε. Ήταν ασυνήθιστες εικόνες για αυτόν, οι βόλτες 

του τον τελευταίο καιρό ήταν ελάχιστες έως μηδενικές και 

είχε ξεχάσει τα άσχημα περιστατικά που υπάρχουν στη ζωή. 

Προσπάθησε να επικεντρωθεί στη διαδρομή, σε αυτή 

καθ’ αυτή, να αναλύσει κάπως έτσι το πως θα κινηθεί. 

Κάρφωσε το βλέμμα του ψηλά, πάνω εκεί που αναγράφονται 

όλοι οι σταθμοί. Άρχισε να τους μετράει. Είκοσι τέσσερις 

σταθμοί. Είκοσι τέσσερις γίγαντες που έπρεπε να 

αντιμετωπίσει. Του ήρθε ναυτία και έτσι έπαψε να κοιτάει το 

χάρτη. Ύστερα από λίγο και αφού είχανε φτάσει στην Ειρήνη, 

αναρωτήθηκε και είπε. 

—Γιατί βρίσκομαι εδώ;  

Μα η απάντηση του ήρθε αμέσως. 

—Η ζωή είναι τόσο μικρή και ακόμα μικρότερη για ένα 

γέρο άνθρωπο σαν κι εμένα. 

Έπιασε το ζαρωμένο πρόσωπό του και συνέχισε. 

—Είμαι γέρος, όμως γέρο με κάνει το παρελθόν και όλες 

αυτές οι μέρες που κουβαλάω πάνω μου. Όμως νέο με κάνει 

το παρόν, όλες αυτές οι μέρες που δεν έχω ζήσει και δε ξέρω 

πως θα είναι… 
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Φτάνοντας προς το τέλος οι επιβάτες είχαν αρχίσει να 

αραιώνουν, έτσι κατάφερνε πιο άνετα να ρίχνει κλεφτές 

ματιές στην πεταλούδα. Προσκολλημένος στο τζάμι και με τη 

βοήθεια της αντανάκλασης, μπορούσε να απολαύσει ένα 

νεαρό ζευγάρι να φιλιέται τόσο όμορφα και απροκάλυπτα. 

Καθώς τους έβλεπε του ήρθε στο μυαλό η γυναίκα από τα 

εκδοτήρια, σκέφτηκε πως αυτό το χαμόγελο, αυτή μόνο η 

πράξη της, ήταν ό,τι καλύτερο του είχε συμβεί τα τελευταία 

τρία χρόνια… Πέρασε ήδη μια ώρα και σιγά σιγά έφταναν 

προς το τέρμα, αλλά και για την πεταλούδα, και για τον κ. 

Ασημένιο ήταν μονάχα η αφετηρία, η αφετηρία σε μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία. 
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III 

η διάπαυση της χρυσαλλίδας 

 
Κηφισιά 
 

πρώτη του κίνηση ήταν να ελευθερώσει την 

πεταλούδα από τον κουμπαρά, την έβγαλε με 

προσοχή και με πολύ προσεκτικές κινήσεις. Εκείνη πριν 

πετάξει, ξεσκόνισε τα φτερά της για να διαπιστώσει πως δεν 

έχουν πάθει κάτι κακό από την ακινησία. Αφού βεβαιώθηκε 

πως όλα είναι υπό έλεγχο, άρχισε να πετάει βιαστικά και 

άτακτα προς όλες τις κατευθύνσεις, περιμένοντας κάποιο 

σήμα από εκείνον. Αυτός αφού κοίταξε το ρολόι στο σταθμό, 

έδειξε με νοήματα στην πεταλούδα την κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουν. 

19:00 έδειχνε το ρολόι όταν άρχισαν να κατηφορίζουν 

και να πετάνε, από τον τερματικό σταθμό της Κηφισιάς. 

Αφού περάσανε τα πολλά φώτα, κατεβήκανε από ένα 

μονοπάτι, που βρίσκεται στα αριστερά του σταθμού. Εκείνη 

την ώρα όμως έκανε λίγο κρύο που δεν το είχε προβλέψει, 

μέσα στον πανικό του για να φύγει γρήγορα απ’ το σπίτι είχε 

Η 
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ξεχάσει να πάρει μια μακριά μπλούζα, αλλά σίγουρα δεν τον 

ένοιαζε και τόσο, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να 

διατηρήσει ένα σταθερό ρυθμό στο περπάτημά του, για να 

κουραστεί όσο το δυνατόν πιο αργά. 

Η πεταλούδα πέταγε στα δεξιά του, με προσεκτικές 

κινήσεις, θαρρείς πως ήξερε και εκείνη ότι πρέπει να 

κρατήσει δυνάμεις για την κοπιαστική αυτή βόλτα. Ο κ. 

Ασημένιος πάλι, κατηφόριζε σφυρίζοντας, αγνοώντας προ 

στιγμήν τους κινδύνους που κρύβει ένα τέτοιο εγχείρημα για 

κάποιον που μόλις έχει χειρουργηθεί στα πόδια. Βέβαια, 

αυτό ακριβώς ήταν που είχε διαβάσει και στο άρθρο, η 

γυναίκα εκείνη γνώρισε τη σωτηρία της πηγαίνοντας στο 

αντίθετο ρεύμα, ενάντια δηλαδή σε όλες τις φοβίες της. Έτσι 

και για τον κ. Ασημένιο, ο φόβος ήταν το μεγαλύτερο 

ερέθισμα για να βγει από τη φυλακή του. 

—Ας αρχίσουμε μικρή μου πεταλούδα να λέμε μερικά 

πράγματα, έτσι για να ζεσταθούμε λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο 

θα αλλάξει τη ροή του σύμπαντος ή τις ζώνες στις ώρες του 

μεσημβρινού αυτή η κίνησή μου, αλλά ξέρω, πως αυτό το 

είχα σαν παιδικό όνειρο. Αυτό με έκανε να γίνω καλά στο 

νοσοκομείο και βέβαια δεν μπορούσα να επιλέξω κάτι άλλο 

μεταξύ των δύο που έπρεπε να κάνω σήμερα. Μια αόρατη 

δύναμη με έσπρωχνε έξω και μου έλεγε να φύγω μακριά από 
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το σπίτι, να κάνω κάτι διαφορετικό, εξάλλου ο χρόνος μου 

τελειώνει… 

Άρχισε να σκέφτεται τα αγαπημένα του πρόσωπα, τους 

φίλους του. 

—Άραγε θα με σκέφτεται κανείς στο πάρτι, άραγε θα 

περάσει από το μυαλό κάποιου ότι λείπω ή θα με σκέφτονται 

και θα λένε πάλι καλά που δεν πήγα; 

Αναρωτιόταν αν τους έλεγε πως θα διασχίσει όλη αυτή 

τη διαδρομή πως θα αντιδρούσαν. Οι περισσότεροι σίγουρα 

θα γέλαγαν και θα τον έλεγαν τρελό. Κανείς δε θα ερχόταν να 

τον συνοδέψει, όλοι θα προτιμούσαν την άνεση του σπιτιού 

και το παιχνίδι στο καφενείο. Άντε μετά να τους εξηγήσει 

πως το είχε παιδικό όνειρο… Αυτοί και να είχανε όνειρα θα 

τα είχανε ξεχάσει. Σε κανέναν δε μίλαγε για τα όνειρά του, 

σε κανέναν δεν ανοιγόταν πολύ, ντρεπόταν μην τον 

παρεξηγήσουν ή τον κατηγορήσουν. Σε εκείνη που τα έλεγε 

όλα, -αυτές τις λίγες μέρες που περάσανε μαζί- ήταν η 

πεταλούδα. Άραγε είναι τυχαίο, που το μόνο “πρόσωπο” στο 

οποίο είχε μιλήσει για τη διαδρομή βρίσκεται απόψε εδώ 

μαζί του; 

Επιπλέον, μετά από τόσα χρόνια απομόνωσης, είχε 

διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του κατάλληλα, έτσι ώστε να 

κρατάει αποστάσεις ασφαλείας· γιατί όπως έλεγε, «δεν 

έχουμε πολλά κοινά σημεία, εγώ μουσικός με διπλώματα και 
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αυτοί αγράμματοι, τεμπέληδες» -για τα άτομα τα οποία 

συναναστρεφόταν στο καφενείο. Βέβαια, αυτές τις επτά 

μέρες που έμεινε στο νοσοκομείο στενοχωρήθηκε αρκετά 

που δεν τον επισκέφτηκε κανένας φίλος του, παρά μόνο 

κάποιοι πολύ στενοί συγγενείς. 

Με αυτά και με αυτά δεν κατάλαβε πως πέρασε ο πρώτος 

σταθμός. Η Κηφισιά αποτελούσε παρελθόν και το μέλλον 

ήταν ευθεία μπροστά του, όχι το νοσοκομείο, αλλά ο 

επόμενος σταθμός… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

56 

 

ΚΑΤ 
 
Ο χρόνος του ταξιδιού του έδωσε την ευκαιρία να 

ξεθάψει και τις πιο καταχωνιασμένες σκέψεις. Σκέψεις που 

ήθελε να κάνει, αλλά δεν έβρισκε χρόνο. Στην 

καθημερινότητα βίωνε τις καταστάσεις που του 

ερχόντουσαν. Τώρα βιώνει τις καταστάσεις που εκείνος 

επιδιώκει. 

Άρχισε να θυμάται τον εαυτό του μικρό, τις πρώτες 

εικόνες που είχε σαν παιδί, τότε που τριγυρνούσε στα 

πανηγύρια και στις γιορτές των Χανίων. Πήγαινε κρυφά 

κάτω από τη σκηνή για να μπορεί να παίζει νοητά και αυτός. 

Δε τραγούδαγε, ποτέ δεν τραγούδαγε, ήθελε μόνο να 

αισθάνεται πως είναι μέρος της κομπανίας και να 

αποτυπώνει τις διάφορες μουσικές. Άλλες φορές πήγαινε και 

πείραζε τα όργανα, πριν αρχίσει η συναυλία, έπαιζε λίγο και 

άκουγε αν οι μουσικοί τα έχουν κουρδίσει καλά. Αυτός με τα 

δύο αδέλφια του έφερναν ανάποδα το νησί και γυρνούσαν 

στο σπίτι, πάντα την ώρα που έβαζε η μάνα τους τις φωνές. 

Αν και ήταν φτωχικά χρόνια του άρεσαν. Εκεί η απλότητα 

γαργάλαγε την ειλικρίνεια και δημιουργούσαν χαρούμενα 

πρόσωπα. Πρόσωπα που αν και ήταν σκαμμένα από την 

κούραση σου χαμογελούσαν. Εκεί μοιραζόσουνα και το 

ελάχιστο, τώρα θες κάτι παραπάνω από το περισσότερο. 
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Ο κ. Ασημένιος ήταν ο μικρότερος γιος της οικογένειας 

και κατά συνέπεια και ο πιο ανέμελος. Δεν είχε τις 

υποχρεώσεις και τις σκοτούρες που έχουν τα μεγάλα παιδιά 

στη Κρήτη και αυτό του έδινε ένα παραπάνω λόγο να παίξει, 

να ξεχαστεί. Πολλές φορές αποτραβιόταν από την παρέα και 

πήγαινε σε ένα μέρος κοντά στη θάλασσα. Είχε φτιάξει ένα 

αυτοσχέδιο ξυλόφωνο από πέτρες και με τη χρήση καλαμιών 

πάταγε πάνω στους φθόγγους και στις φυσικές κλίμακες. 

Εκεί τα χέρια του μπλεκόντουσαν μέσα στα θαλασσινά νερά 

και δημιουργούσε ρυθμούς, ρυθμούς που μετέπειτα έγιναν 

εισαγωγικά μέρη σε τραγούδια. Είχε βρει το δικό του 

απάγκιο στο κατά τα άλλα όμορφο χωριό της Κρήτης. Αυτή 

η συνειδητοποίηση τον έκανε να νιώθει πως κάποια μέρα 

θα μπαρκάρει για άλλο λιμάνι, αναζητώντας έτσι μεγαλύτερη 

ευτυχία. Δεν του έλειπε κάτι, είχε όλα όσα ήθελε, απλά ήξερε 

ότι η ζωή θα του δώσει κι άλλα, αρκεί να τα ζητήσει. 

Όλες οι μέρες του περνούσαν ανάμεσα στην έμπνευση 

και το παιχνίδι, καμιά φορά τα συνδύαζε κιόλας. Έκλεινε τα 

μάτια του και οσμιζόταν τον αέρα. Ανάσαινε τις μυρωδιές 

των λουλουδιών και των ανθρώπων. Που τότε δεν διέφεραν 

και πολύ. Χώμα μύριζαν τα λουλούδια, χώμα κι οι άνθρωποι. 

Τώρα, ούτε οι άνθρωποι μυρίζουν χώμα, μα ούτε και τα 

λουλούδια. Σκεφτόταν τα πυρωμένα μάτια των γυναικών και 

τα λικνίσματα που κάνανε χορεύοντας. Ήθελε να ‘ναι αυτή η 
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νότα που μπαίνει στα στήθη τους και τις κάνει να χορεύουν 

τόσο γλυκά και όμορφα. Μια έκσταση τριγύριζε το μυαλό 

του. Αυτά τα λίγα λεπτά μέσα στη μέρα έφταναν για να 

καταλάβει, πως όλη η ζωή του θα κυριευόταν από ένα 

συνεχόμενο τραγούδι. Το μόνο που θα άλλαζε θα ήταν η 

τονικότητα. 
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Μαρούσι 

 

Σε αυτό το σταθμό άρχισε να συναντάει τους πρώτους 

ανθρώπους. Σκέφτηκε πως είναι περίεργο να τον δουν μαζί 

με την πεταλούδα, αλλά αυτόματα έδιωξε τη σκέψη αυτή. Οι 

άνθρωποι είναι τελείως αδιάφοροι, οι περισσότεροι 

κυκλοφορούν με σκυμμένο το κεφάλι και σχεδόν ποτέ δε σε 

κοιτούν στα μάτια. Είναι τόσο αναίσθητοι που ακόμα κι αν 

έχεις πέσει καταμεσής του δρόμου, δε θα σπεύσουν να σε 

σηκώσουν. Πέρασε μέσα από αρκετές παρέες και πράγματι, 

κανείς δεν τους κοίταξε, κανείς δεν τους έδωσε σημασία. 

Όλοι σε ένα μοναχικό περίβλημα που φτιάξανε για να 

προστατεύονται, μόνο που από την πολύ προσπάθεια 

ξέχασαν να βάλουν ένα μικρό παράθυρο, ή έστω μια σχισμή 

για να βλέπουν προς τα έξω. Καθώς περνάγανε και έβλεπε 

πως κανείς δεν τους έδινε την παραμικρή σημασία, του ήρθε 

στο μυαλό ένα περιστατικό που είχε ζήσει στα Χανιά. 

Ήταν πριν τέσσερα χρόνια όταν είχε επισκεφτεί το νησί 

για να κάνει μερικά μπάνια και να δει τους συγγενείς του. 

Το ημερολόγιο έδειχνε 16 Αυγούστου και ήταν από τα πιο 

ζεστά καλοκαίρια που είχε βιώσει το νησί, μα και ολόκληρη 

η χώρα. Το διηγήθηκε έτσι στην πεταλούδα. 

—Εκεί που έκανα μπάνιο πάτησα με το πόδι μου ένα 

τεράστιο κοχύλι, τέτοιο πράγμα δεν είχα ξανά δει σε όλη μου 
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τη ζωή. Είχε μελαχρινό κέλυφος κι ένα ζωντανό οργανισμό 

μέσα του. Το έβγαλα έξω στην άμμο και άρχισα να το κοιτάω 

επίμονα για να δω τις αντιδράσεις του. Για μια στιγμή 

σκέφτηκα να το αφήσω στη θάλασσα, αλλά είπα πως ο 

επόμενος που θα το βρει θα το κρατήσει και θα το κάνει μεζέ 

στο μεσημεριανό του ούζο και έτσι προτίμησα να το πάρω 

μαζί μου στο ξενοδοχείο που διέμενα. Το δωμάτιο μου 

απείχε περίπου δέκα λεπτά από την παραλία, προχώρησα 

έτσι κατά μήκος της ακτής γεμάτος περηφάνια με το όστρακο 

στο χέρι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής κανείς δε με 

ρώτησε για το μεγάλο κοχύλι. Λες και ήταν η πιο 

συνηθισμένη θέα στον κόσμο! Αυτή τη φορά το κοιτάζανε, 

αλλά φοβισμένα και ντροπαλά, κλεισμένος ο κάθε άνθρωπος 

στο δικό του κέλυφος, στη δικιά του φυλακή. Μόνο μερικά 

παιδιά πήγαν να αντιδράσουν, αλλά κρατηθήκαν σφικτά από 

τα χέρια των γονιών τους. Ήθελα τόσο πολύ να μοιραστώ με 

κάποιον, έστω και με έναν, όμως εγώ τους κοίταζα με χαρά 

και αυτοί με κοίταζαν με φόβο. Τότε κατάλαβα πως ο 

εγωισμός έχει γίνει προτέρημα και η σιωπή η μόνη μελωδία 

που ακούνε τα αυτιά τους. Στο τέλος, έμεινα μόνος με το 

κοχύλι και αντί να είμαι χαρούμενος για αυτή μου την 

ανακάλυψη, ένιωθα μοναξιά κάθε φορά που το κοίταζα. 
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Ακόμα καλά καλά δεν είχε αρχίσει τη διαδρομή και του είχαν 

γεννηθεί ποικίλα συναισθήματα. Σκεφτόταν πως αν άφηνε 

την κάμερά του σε ένα κεντρικό σημείο, για πολύ ώρα, και 

ύστερα έβλεπε το βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα, τι 

αποτελέσματα θα έπαιρνε… Τα αποτελέσματα θα ήταν μια 

ανθρώπινη ροή, η ροή του σύμπαντος σε μια διαρκή κίνηση, 

σε μια διαρκή εναλλαγή και επανάληψη και στο τρέξιμο για 

να προλάβουμε τα πάντα, χωρίς βέβαια να σταματάμε 

πουθενά. Ακόμα και στα πιο ωραία να μη στρέφουμε τα 

μάτια μας. 

Κανέναν δε θα δεις να σταματάει, όλοι βιάζονται να πάνε 

στις δουλειές τους, να φύγουν από τις δουλειές τους, να 

φύγει κι αυτή η μέρα, να φύγει κι άλλη μέρα... Ούτε για να 

καπνίσουν δε σταματάνε πια. Όλοι καπνίζουν εν κινήσει. 

Σταματήστε μια μέρα σε μια όμορφη πλατεία… απέναντι από 

τη στάση του λεωφορείου, εκεί όπου ξεκουράζονται τα 

περιστέρια! Ανάψτε τσιγάρο, αν δεν καπνίζετε φάτε κάτι. 

Απολαύστε το φαγητό και ταΐστε τα περιστέρια με την 

τελευταία μπουκιά σας. Γρήγορα θα έρθουν να τυλίξουν τα 

πόδια σας, γιατί ξέρουν ότι κουβαλάτε φαΐ κι όχι πέτρες, και 

είμαι σίγουρος, πως το λεωφορείο θα έρθει την ώρα που πάτε 

στη στάση. Κι αν όχι, πείτε πως χάθηκε ένα λεωφορείο, και τι 

έγινε; 
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Η πεταλούδα πέταγε πάντα λίγα μέτρα μπροστά του, λες 

και ήξερε από πριν ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν. Σε 

αυτό το σημείο ανέβαιναν ένα πολύ όμορφο δρόμο, είχαν για 

θέα τα πολύχρωμα μικρά φωτάκια που αγκάλιαζαν τις 

ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ο τρίτος σταθμός έλαβε τέλος, 

τέταρτος εν όψει. 
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Νερατζιώτισσα 

 

Η βραδιά ήταν βουβή και κρύα, μπορούσες έτσι να 

διακρίνεις τα λιγοστά αστέρια που κάλυπταν τον Αττικό 

ουρανό. Μέσα στο νέφος του καυσαερίου μοιάζανε με 

αστραφτερές ελπίδες, για όσους ακόμα κοιτάνε προς τα 

πάνω. 

Ύστερα από τέσσερις σταθμούς οι γίγαντες άρχισαν να 

του φαίνονται νάνοι. Όμως, η Λεωφόρος Κηφισίας έκοβε τη 

διαδρομή στα δύο, το ίδιο και το όνειρό του. Ήθελε πάση 

θυσία να μείνει πιστός στις γραμμές του Ηλεκτρικού, έτσι 

μόνο θα κατάφερνε να διανύσει λιγότερα χιλιόμετρα, αλλά 

και να μη χαθεί. Αγχώθηκε προς στιγμή μα δε σταμάτησε να 

περπατάει. Έφτασε ξαφνικά σε ένα σταυροδρόμι, δίχως να το 

πολυσκεφτεί έκανε αριστερά, αλλά η πεταλούδα σταμάτησε. 

Μόλις κατάλαβε την απουσία της, άρχισε να της φωνάζει να 

τον ακολουθήσει, μα εκείνη δεν έπαιρνε από λόγια. Ξανά 

πήγε κοντά της και τη ρώτησε. 

—Είσαι σίγουρη πως πάμε από εδώ; 

 Εκείνη πέταξε προς τη πλευρά που έπρεπε να 

προχωρήσουν. Στρίψανε δεξιά σε ένα τεράστιο 

πολυκατάστημα, που ήταν σχεδιασμένο ώστε να σου 

παρέχει τα πάντα. Για να περάσει λίγο αυτό το άχαρο 
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κομμάτι όπου δεν περπάταγε πλάι στις γραμμές του τρένου, 

ξαναθυμήθηκε εικόνες από το παρελθόν. 

 

 

Όταν έφτασε στην Αθήνα, ήταν δεκατριών χρονών, αρκετά 

μικρός, αλλά και αρκετά ώριμος. Είχε ήδη λογαριάσει με τον 

εαυτό του πως θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Ξεκίνησε 

μαθήματα πιάνου και θεωρίας στο Ελληνικό Ωδείο για να 

αποφοιτήσει έξι χρόνια μετά με άριστα παμψηφεί και Α’ 

βραβείο. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βασιλικό 

Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου, κερδίζοντας μία 

υποτροφία και μετέπειτα, αρκετές διακρίσεις. Δεν ήταν 

αυτοδίδακτος, περισσότερο υποκινούμενος από τα στοιχεία 

της φύσης και τους χτύπους της καρδιάς του. Οι γονείς του 

δε, είχαν προαποφασίσει πως θα έκαναν τα πάντα για το 

μικρό τους γιο και πως θα του πρόσφεραν ακόμα και τη ψυχή 

τους για να μπορέσει να τελειώσει τις σπουδές του. Έτσι κι 

έγινε... 

Μεγάλωσε σε μια μονοκατοικία στα Πετράλωνα, με 

φόντο τι άλλο, τις γραμμές του Ηλεκτρικού. Εκείνη την εποχή 

ο σταθμός εγκαινιαζόταν. Οι ήχοι της φύσης διαδέχτηκαν 

τους ήχους της πόλης και συμπλήρωσαν το παζλ ενός 

ολοκληρωμένου μουσικού. Τότε ήταν που άρχισε να του 

μπαίνει στο μυαλό το όνειρο της διαδρομής. Έβλεπε κάθε 
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μέρα τον Ηλεκτρικό να περνάει και έπλαθε με τη φαντασία 

του διάφορες ιστορίες, που άλλες τις πραγματοποίησε και 

άλλες όχι... 

Η μεγάλη ενασχόληση του σε μικρή ηλικία με τη 

μουσική, τον επηρέασε εσωτερικά. Η αλαζονεία και ο 

εγωισμός του μεγαλώσανε, σε σημείο να αρνηθεί πολλές 

φορές τις προσκλήσεις των φίλων του. Οι διαφορές του 

χωριού με αυτές της πόλης ήταν πλέον ορατές. Στο χωριό 

έπαιζε με τα παιδιά κάθε μέρα και μοιραζόταν όλες του τις 

ανησυχίες και έβρισκε χαρά στα πιο απλά. Αντίθετα στην 

πόλη, ακόμα και τα πιο σοβαρά ζητήματα που είχε, δεν τα 

συζήταγε ούτε με τους γονείς του, και επίσης εκεί 

δυσκολευόταν ακόμη και να γελάσει. Οι διάλογοι του 

περιορίστηκαν στον Μπαχ και τον Μότσαρτ. Απομονώθηκε 

και προσηλώθηκε στα θεωρητικά και στα πρακτικά 

μαθήματα που απαιτούσε η παιδαγωγική του πιάνο. 

Ένα ήταν σίγουρο, βρισκόταν σε μια περίοδο αλλαγής και 

το μόνο που σκεφτόταν ήταν πως θα γίνει ο καλύτερος 

μαθητής στο Ωδείο. Δεν ήθελε να είναι ούτε ο τρίτος, ούτε ο 

δεύτερος, ήθελε να είναι στην κορυφή, ο πρώτος και 

καλύτερος! Αν με κάποιο τρόπο μπορούσε να δει 

διαισθητικά την αλλαγή και να μην σκέφτεται τόσο το 

αποτέλεσμα, τότε θα εξελισσόταν πολύ παραπάνω και σαν 

μουσικός, αλλά και σαν άνθρωπος. 
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Ειρήνη 
 

Δεν ήθελε να σκέφτεται και πολύ το παρελθόν, μιας και 

του έφερνε ένα μούδιασμα. Για να ξεκουράσει το κορμί και 

το μυαλό του, έκανε ένα διάλλειμα. Βρήκε ένα ωραίο μέρος 

και κάθισε να ξαποστάσει. Είχε για θέα μερικά βαγόνια του 

Ηλεκτρικού, που ήταν παρατημένα εκεί για πολύ καιρό. Το 

πρώτο του διάλλειμα ήρθε κάπως αργά, αλλά ήξερε πως τα 

επόμενα θα έρθουν πιο γρήγορα. Έβγαλε από την τσάντα του 

το νερό και στο καπάκι από το μπουκάλι γέμισε για την 

πεταλούδα. Ήξερε πως θα διψούσε κι αυτή. Άλλωστε 

καταλαβαινόντουσαν πλέον με τα μάτια. Έτσι όπως την 

κοίταζε να πίνει το νερό, του ήρθε μια πραγματικά υπέροχη 

ιδέα. 

—Επειδή ξέρω πως με καταλαβαίνεις, αλλά όπως είναι 

φυσικό δεν μπορείς να μου μιλήσεις, θα κάνουμε κάτι που 

ίσως πιάσει. Όταν σε ρωτάω κάτι, θα μπορείς να μου 

απαντάς με τα φτερά σου, δηλαδή, αν η απάντηση είναι 

«ναι» θα τα ανοιγοκλείνεις μία, εάν είναι «όχι» θα τα 

ανοιγοκλείνεις δύο. 

—Κατάλαβες;  

Περιμένοντας με αγωνία την απόκρισή της. Και εκείνη 

περήφανα, ανοιγόκλεισε μία φορά τα φτερά της. Έτσι 

αποκτήσανε μία πιο ιδιαίτερη σχέση και μπορούσαν να 
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επικοινωνήσουν καλύτερα, αν και η πεταλούδα δεν 

μπορούσε να ρωτήσει, τουλάχιστον όχι με τα χείλη της. 

Μετά από λίγο ο κ. Ασημένιος αποκρίθηκε. 

—Γιατί να μην μπορείς κι εσύ σαν τα περισσότερα 

πουλιά να τραγουδήσεις; Θα ήσουν το πιο όμορφο και το πιο 

υπέροχο ζωάκι που θα υπήρχε σε ολάκερο το ζωικό βασίλειο. 

Άσε που θα κάναμε ντουέτο, πιάνο-φωνή... 

Η πεταλούδα ανοιγόκλεισε τα φτερά της, τέσσερις φορές 

με ένα ενδιάμεσο κενό. Που σήμαινε «όχι», «όχι». 

—Τι κρίμα, να μην μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή… 

Σηκώθηκε και άρχισε να προχωράει, μετά από δυο 

χιλιόμετρα ξαναβρέθηκε κατά μήκος των γραμμών, μια 

ευχάριστη αίσθηση τον πλημμύρισε ξανά, είχε βρεθεί πάλι 

δίπλα στις ράγες. Η εσωτερική πυξίδα της πεταλούδας, 

οδήγησε και τους δύο στην καλύτερη διαδρομή. Άλλωστε δεν 

είναι τυχαίο που οι πεταλούδες ολοκληρώνουν τη 

μετανάστευσή τους, ύστερα από τρεις ή τέσσερεις γενιές! 
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Ηράκλειο 

 

Είχαν περάσει κιόλας δυο ώρες από τη στιγμή που είχαν 

ξεκινήσει, χωρίς όμως να έχουν καταλάβει το πως πέρασε ο 

χρόνος. Οι καιρικές συνθήκες έδειχναν να είναι κατάλληλες 

και το κρύο είχε λιγοστέψει. Σε αυτό το σταθμό άκουγε από 

μακριά φωνές. Φωνές παιδιών. 

—Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση, κάποιο παιδί θα σε 

διακρίνει πεταλούδα μου, κάποιο θα θέλει να μας μιλήσει. 

Τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητα, δε κρύβονται πίσω από τα 

πρέπει και τα μην των γονιών, δεν έχουν χάσει ακόμα την 

αθωότητά τους και μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα...  

Ήταν τόσο ωραία εικόνα να τα βλέπει όλα 

συγκεντρωμένα σε ένα μέρος, να έχουν στέκια και να 

μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και τα άγχη τους, 

του θύμιζε λίγο τις παρέες του στο νησί. Το μόνο που δεν 

του άρεσε ήταν που το κάθε παιδί προσπαθούσε να μοιάσει 

σε κάποιο άλλο, με αποτέλεσμα να χάνεται η προσωπικότητά 

του. 

Μετά από λίγο, όταν είχαν περάσει ήδη μερικές παρέες, 

ακουγόταν από τα χείλη του κ. Ασημένιου ένας ψίθυρος, η 

πεταλούδα κατάλαβε πως προσευχόταν· γιατί ανά περιόδους 

έκλεινε τα μάτια του. Προσευχόταν τότε και εκείνη αυτό που 

προσευχόταν ο κ. Ασημένιος. Δεν της άρεσε να τον βλέπει 
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στεναχωρημένο. Προς λύπη όμως και των δύο δε συνέβη 

τίποτα. Τα χέρια των παιδιών αυτή τη φορά γαντζώθηκαν 

από την ύλη. Όλα με μια γαλαζωπή φωτιζόμενη οθονούλα 

μπροστά στα απεγνωσμένα τους μάτια. Ή με δυο ακουστικά 

κολλημένα στα αυτιά τους. Πλέον επικοινωνούν μέσω της 

κάμερας, έστω κι αν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 

δύο μέτρων. Χαϊδεύουν την οθόνη αντί το μάγουλο του 

φίλου τους και κάνουν έρωτα μέσα σε κάποιο “δωμάτιο 

συνομιλίας”. Συμπεριφερόντουσαν λες και ήταν 

υπνωτισμένα αγάλματα.  

—Πώς είναι δυνατόν να αδιαφορούν για μια πεταλούδα 

που πετάει το βράδυ; 

Ενώ πέρναγε από μπροστά τους σκεφτόταν την άσχημη 

κατάληξη όλων αυτών. Τα ναρκωτικά και τις αυτοκτονίες, 

που μαστίζουν ολοένα την κοινωνία και ιδιαίτερα τις 

μικρότερες ηλικίες. Πλέον, σαν αποτσίγαρα πέφτουν τα 

παιδιά από τα μπαλκόνια. Με την αδιαφορία η κρίση 

μεγαλώνει. Το χειρότερο όμως είναι, πως έπαψε να μας 

νοιάζει, πλέον το συνηθίσαμε, μαζί με όλα αυτά που έχουμε 

συνηθίσει… 

—Γιατί τον καιρό που έμενα στη Κρήτη δεν είχα ακούσει 

καθόλου τη λέξη ναρκωτικά, γιατί δε γνώριζα τι θα πει 

κάποιος να είναι αυτόχειρας; 
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Σίγουρα όμως αυτή η κοινωνία δοκιμάστηκε και θα 

δοκιμάζεται για καιρό, μέχρι να καταλάβει πως η δύναμη 

είναι στα χέρια της. Κι αν σήμερα το μειονέκτημα είναι ότι 

η κοινωνία δε γνωρίζει τα παιδιά της, το πλεονέκτημα είναι 

πως τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά την κοινωνία· και της 

διάφορες μάσκες που φοράει, εκτός φυσικά του 

καρναβαλιού… όπου εκεί απλά φοράει τα καλά της. 

—Ένας αείμνηστος δάσκαλος μου, μου είχε πει τον καιρό 

που ακόμα μάθαινα σολφέζ*. «Με αυτά τα χέρια, γιε μου, 

μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να προσευχόμαστε, 

μπορούμε να αγκαλιάζουμε, μπορούμε να φτιάχνουμε μια γερή 

αλυσίδα, μπορούμε όμως να τ’ έχουμε και στις τσέπες, μέχρι και 

να πεθάνουμε με αυτά. Εσύ γιε μου, στη προκειμένη περίπτωση 

τα έχεις για να κάνεις τους άλλους να ευχαριστιούνται με το να 

παίζεις, αν αλλάξει αυτό, χαθήκαμε!». 

Τώρα μπορεί να φανεί η προσπάθεια κάποιου να 

δημιουργήσει κάτι. Τώρα που δε συμβαίνει τίποτα. Καμία 

αλλαγή δεν επέρχεται. Μήτε οι άνθρωποι παχαίνουν, μήτε 

αδυνατίζουν. Μήτε τους αρέσει αυτό που κάνουν, μήτε και 

ψάχνουν τρόπο για να το βελτιώσουν. Είμαστε μπροστά σε 

ένα μέλλον που πηγαίνει πίσω. 

                                                 
* Ανάγνωση μελωδίας με εκφώνηση των ονομάτων των διάφορων 
φθόγγων. 
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Η πεταλούδα πάντως πέταγε χαρούμενη, ίσως να είχε 

κάποιο καλό προαίσθημα ή κάποια κρυφή ελπίδα πως τα 

πράγματα θα αλλάξουν. Εξάλλου τα ζώα έχουν τη 

δυνατότητα αυτή, μέσα από τα σημάδια του καιρού να 

μπορούν να αντιλαμβάνονται τυχόν μεταβολές. 
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Νέα Ιωνία 
 
Μία από τις ιδιότητες του προτού βγει στη σύνταξη, ήταν 

δάσκαλος μουσικής σε σχολείο. Πραγματοποίησε αυτή του 

τη θητεία κάπως μεγάλος και η ανεκτικότητα και η υπομονή 

του δεν ήταν και στα καλύτερα επίπεδα. Διετέλεσε δάσκαλος 

μόνο για δυο χρονιές, αλλά αρκούσανε για να καταλάβει τα 

σκουριασμένα γρανάζια της εκπαίδευσης. Ήταν ιδιαίτερες 

αυτές οι χρονιές, του άρεσε να δουλεύει με παιδιά, αλλά η 

πίεση των εξετάσεων του δημιουργούσε ένα ανυπόφορο 

άγχος, που ακόμα κι όταν τους έπαιζε κάποιο κομμάτι το 

μετέφερε μαζί του. Τα περισσότερα διαβάζανε εκείνη την 

ώρα ή λύνανε ασκήσεις για το διαγώνισμα της επόμενης 

ώρας ή για τα φροντιστήρια που είχανε μετά ή για τα 

ιδιαίτερα. Ή στην καλύτερη κάνανε σκονάκια ακόμα και σε 

αυτό το μάθημα για να μπορέσουν να αποκομίσουν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό. 

Αυτό όμως που τον πείραζε περισσότερο ήταν η 

συμπεριφορά των γονιών. Ερχόντουσαν μόνο στο τέλος κάθε 

τετραμήνου, για να μάθουν την απόδοση των παιδιών τους. 

Όλοι πήγαιναν στους μαθηματικούς και τους φιλόλογους και 

τους έκαναν παράπονα για τις χαμηλές επιδόσεις των 

παιδιών τους. Γιατί πήρε ο γιος μου 16 και η κόρη εκείνης 

18, αφού πηγαίνουν στο ίδιο φροντιστήριο ή γιατί τους 
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βάζετε λίγες ασκήσεις και αλλά τέτοια παράδοξα. Κανείς ποτέ 

δεν είχε βρει τον κύριο Ασημένιο, τι τους ένοιαζε αν τα 

καταφέρνει καλά στη μουσική ή στα καλλιτεχνικά. Γιατρός ή 

δικηγόρος να γίνει και τίποτα άλλο. Ή γιατρός και δικηγόρος, 

θα έβγαζε περισσότερα. Το επάγγελμα του ιατροδικαστή δε, 

πρέπει να ηχούσε πολύ καλά στα αυτιά των γονιών. 

Η τέχνη της ζωής όμως δε διδάσκεται σε κανένα σχολείο, 

πόσο μάλλον στις καλά σκοτεινιασμένες αίθουσες ενός 

Λυκείου. Ούτε με τη μουσική διδάσκεται, αλλά με τη μουσική 

κάνεις όνειρα, και βλέπεις μέσα στο σκοτάδι. Σε λίγα χρόνια, 

-προέβλεπε- θα διδάσκεται στα σχολεία το μάθημα “Πώς να 

χαμογελάσω”, για να μπορούν οι μαθητές να 

αποφορτίζονται από το άγχος των εξετάσεων, αλλά και από 

το συναίσθημα της αποτυχίας. 
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Πευκάκια 

 
Σε αυτό το σημείο είδε ένα αγόρι πάνω σε ένα ποδήλατο. 

Εκείνο πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, όταν ξαφνικά 

σταμάτησε πιάνοντας ένα απότομο φρένο. Ήταν ένα 

μικρόσωμο όμορφο αγόρι με ξανθά κοντά μαλλιά και 

καστανά μάτια. Ήταν λαχανιασμένος και το πρόσωπό του 

κομμένο από την κούραση, τριγύριζε σαν χαμένο, 

ψάχνοντας όμως να βρει κάτι. Η ηλικία του ήταν όχι πάνω 

από δεκαπέντε. 

—Καλησπέρα σας. 

—Γεια σου.  

Απάντησε ο κ. Ασημένιος. 

—Γιατί ακολουθείτε μια πεταλούδα; 

Ο κ. Ασημένιος ξαφνιάστηκε από αυτήν την ερώτηση και 

μετά από λίγο είπε. 

—Πώς ξέρεις ότι δε με ακολουθάει εκείνη; 

—Το ξέρω, γιατί αν σας ακολούθαγε εκείνη, θα της είχατε 

βάλει κάποια κλωστή στο λαιμό για να μην μπορεί να 

ξεφύγει. 

Ξαφνιάστηκε ακόμα περισσότερο και τώρα δεν ήξερε τι 

να πει. Στο τέλος ψέλλισε δυο λόγια. 

—Μα πως είναι δυνατόν να δέσω ένα τέτοιο έντομο; 
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Τότε το παιδί τον πλησίασε και του έκανε νόημα με το 

χέρι να σκύψει. Έτσι του είπε με σιγανή φωνή. 

—Οι μεγάλοι ξέρετε δε βάζουν μόνο λουριά στα ζώα, 

αλλά αν τους τη δώσει κιόλας, τα σκοτώνουν, κι αν όχι με 

άμεσο τρόπο, τότε σίγουρα με έμμεσο. 

Το αγόρι συνέχισε να μιλάει χωρίς να τον διακόπτει ο κ. 

Ασημένιος, αλλά αυτή τη φορά με περισσότερη δύναμη στη 

φωνή. 

—Δε βλέπετε τι κάνουν στα νησιά, χτίζουν τα μαγαζιά 

τους ακριβώς επάνω από τα βράχια, για να μπορούν οι 

πελάτες τους να απολαμβάνουν τη θέα τρώγοντας ψάρια. 

Δεν καταλαβαίνουν πως με το χτίσιμο των μαγαζιών, 

επηρεάζουν το οικοσύστημα; Ή χτίζουνε θέρετρα πάνω σε 

βουνοπλαγιές, δήθεν για να μπορούν να απολαμβάνουν τον 

καθαρό αέρα. Δε ξέρουν όμως πως κόβοντας τα δέντρα το 

οξυγόνο λιγοστεύει; 

Μην έχοντας κάποια λέξη στο στόμα του και για να 

δικαιολογήσει λίγο τους μεγάλους, είπε απλά… 

—Και τα παιδιά, τα παιδιά τι κάνουν για όλα αυτά; 

—Εμείς αρχίζουμε και γινόμαστε χειρότεροι, είπε με 

ξεκάθαρη φωνή το αγόρι. Μπλέκουμε σε παρέες και 

επηρεαζόμαστε μόνο από τα αρνητικά ή προσπαθούμε να 

κάνουμε όσους πιο πολλούς εικονικούς φίλους, μήπως και 

καλύψουμε έτσι τα πολλά κενά της ζωή μας. 
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—Κι εσύ, εσύ πώς ξέφυγες από όλα αυτά; 

—Ξέρετε, αρχίζει το παιδί, από μικρός συνήθιζα να 

ζωγραφίζω και το κάνω ακόμα. Αν όμως έχανα αυτή μου τη 

συνήθεια, αυτόματα θα το «έριχνα» κάπου αλλού. Δηλαδή, 

θέλω να πω, πως αν χάσουμε τις συνήθειες που κάναμε όταν 

ήμασταν μικρά, αμέσως θα χάσουμε κι ένα μέρος από την 

αθωότητά μας. Το κενό ύστερα θα γεμίσει με κάτι άλλο, με 

τροφή, με ναρκωτικά, με αλαζονεία, δεν ξέρω και εγώ με τι.  

—Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν περίπου ένα χρόνο 

διάβασα ένα βιβλίο, το οποίο με συγκλόνισε απ’ τη πρώτην 

λέξη μέχρι και την τελευταία σελίδα. Έλεγε, πως χρειάζεται 

να λέμε στους γονείς μας πόσο πολύ τους αγαπάμε για όλα 

αυτά που έχουν κάνει για εμάς, για την ανατροφή που μας 

έχουν χαρίσει και γιατί αύριο μπορεί να είναι αργά. Μπήκα 

και εγώ στη διαδικασία να τους πω «σ’ αγαπώ»… Μόνο που 

ήταν τόσο δύσκολο… για μέρες προσπαθούσα να βρω 

δύναμη, μα δεν τα κατάφερνα, και φανταστείτε… για να τους 

πω μονάχα δυο λέξεις… Δε ξέρω πως κατάφερα να βρω 

δύναμη, μάλλον άντλησα από το πηγάδι της ψυχής μου, 

ξέρετε, εκεί που έχουμε τόσο απόθεμα δύναμης, αλλά δεν το 

χρησιμοποιούμε ποτέ... Και όταν τελικά τους το είπα, ξέρετε 

τι μου απάντησαν; 

—Τι; 
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—Μήπως παιδί μου έχεις πυρετό, σε χτύπησε κανένας 

στο σχολείο; Ή σου έδωσαν τίποτα στο φροντιστήριο; 

Αλήθεια, μη γελάτε… Τελικά, θέλω να πω, αφού χάσαμε τις 

συνήθειες που κάναμε όταν ήμασταν παιδιά, αυτόματα και 

ασυνείδητα το ρίξαμε αλλού, εκτός ότι αλλάξανε και αυτοί 

συμπεριφορά και πια μας προσέχουνε λιγότερο, αλλάξαμε 

και εμείς... Θα μου πείτε… ναι, μεγαλώσαμε, πρέπει να τους 

λέμε «σ’ αγαπώ» και θα σας πω, πως καμιά φορά το έχουν 

και το έχουμε ανάγκη. 

Ο κ. Ασημένιος δε μίλησε, κοίταξε αλλού μήπως και 

μπορέσει να ξεφύγει από τα διψασμένα μάτια του αγοριού. 

Έτσι ξαναμίλησε το παιδί. 

—Για κάποιο περίεργο λόγο νιώθω μια οικειότητα μαζί 

σας, έστω κι αν δε σας ξέρω. Σας νιώθω σαν παππού που δε 

γνώρισα ποτέ μου... Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. 

Εκείνος γέλασε και ένευσε στο παιδί να συνεχίσει. 

—Ποιο είναι πιο σημαντικό, να χαϊδεύεις ή να σε 

χαϊδεύουν; 

Ο κ. Ασημένιος έκανε μισό βήμα πίσω από αυτή την 

ερώτηση του παιδιού και άρχισε να σκέφτεται. Πήρε μια 

βαθιά ανάσα και άρχισε να μιλάει. 

—Για εμένα το πιο σημαντικό είναι να χαϊδεύεις εσύ, και 

πολύ λιγότερο να σε χαϊδεύουν, δεν είναι ανάγκη να το 
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κάνουν… αν θέλουν ας το κάνουν, αλλά αυτός ο δρόμος είναι 

ο πιο δύσκολος… 

—Κατάλαβα. 

—Αλήθεια όμως, τι γυρεύετε τέτοια ώρα στους δρόμους; 

—Πραγματοποιώ ένα όνειρο… Μόνο που με συνεπήρε ο 

διάλογος και βιάζομαι, πρέπει να φύγω... 

—Αντίο, γεια σου, πεταλούδα. 

—Αντίο. 

Έφτιαξε το πετάλι με το αριστερό του πόδι και με μια γερή 

πεταλιά απομακρύνθηκε. Ο κ. Ασημένιος γύρισε και κοίταξε 

το παιδί καθώς χανόταν με το ποδήλατο, αφού έκανε μια 

σκέψη απομακρύνθηκε και εκείνος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

79 

 

Περισσός 

 
Καθώς κατηφόριζε είδε ένα άδειο καφενείο. Θυμήθηκε 

ένα περιστατικό που τον είχε σημαδέψει, μπορεί και να του 

άλλαζε όλη τη ζωή αν του συνέβαινε σε μικρότερη ηλικία. 

Ήταν τον καιρό που είχε μείνει χήρος και μην μπορώντας 

να κάνει κάτι άλλο, πήγαινε λίγες φορές σε καφενεία. Σε ένα 

μέρος που, όπως έλεγε, πηγαίνουν μόνο οι αργόσχολοι και 

αυτοί που έχουν το μαγαζί. 

—Ήταν ένα βροχερό πρωινό, μικρή μου πεταλούδα, γύρω 

στα μέσα Οκτώβρη, όταν εγώ και δυο φίλοι μου παίζαμε μια 

τυπική παρτίδα πρέφας. Ξαφνικά άνοιξε η τζαμαρία με ένα 

βαρύ θόρυβο. Μπήκε μέσα ένας άντρας, που πρώτη φορά 

τον έβλεπα εγώ, αλλά και από τις αντιδράσεις των γύρω μου 

και εκείνοι. Ήταν βρεγμένος και η ηλικία του, κάπου στα 

τριάντα πέντε. Είχε μαύρα κοντά μαλλιά με ελάχιστα γκρίζα, 

πράσινα μάτια και στις άκρες έπαιρναν το χρώμα του 

πράσινου της καθαρής θάλασσας. Ήταν καλοντυμένος και 

είχε ψηλή κορμοστασιά. Μας ανάγκασε να σταματήσουμε 

για λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι και να αφήσουμε το 

βλέμμα μας να πλανηθεί πάνω του. 

Τη σιωπή έσπασε ένας από το δικό μου τραπέζι, ο οποίος 

κατά μια περίεργη σύμπτωση, είχε ακριβώς το ίδιο χρώμα 

ματιών με τον ξένο· και επί πλέον, δεν είχε παντρευτεί ποτέ. 
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—«Πω, πω, τι ωραία μάτια έχει αυτός, ρε παιδιά!», είπε 

χαμηλόφωνα και με θαυμασμό. Η φράση αυτή με τίναξε 

κυριολεκτικά από την καρέκλα, σαν να ‘μουν πύραυλος την 

ώρα της απογείωσης. Μόλις βρήκα ξανά το κάθισμα, 

κάρφωσα τα μάτια του φίλου μου. Επιβεβαίωσα αυτό που 

είχα στο μυαλό μου, πως και οι δύο άνθρωποι έχουν ακριβώς 

τα ίδια χαρακτηριστικά, ή τέλος πάντων ίδιο χρώμα ματιών, 

μόνο που ο ένας δεν είχε ανακαλύψει τις αρετές που έχει, κι 

ας ήταν τριάντα χρόνια μεγαλύτερος. Μπορεί να περνάμε 

ώρες ατελείωτες μπροστά στον καθρέφτη, αλλά τον δικό μας 

εσωτερικό, όμορφο κόσμο δεν τον βλέπουμε ή τουλάχιστον 

δεν τον παρατηρούμε. Σχολιάζουμε το πως περπατάει ο ένας 

ή ακόμα το πως γελάει ο άλλος και δεν βλέπουμε τα δικά μας 

ελαττώματα, αλλά ούτε και τα δικά μας προτερήματα. Μέσα 

μας βρίσκονται όλα αυτά που ψάχνουμε γύρω μας. Δε 

χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ικανότητα για να βλέπεις, έτσι 

δεν είναι; Ούτε για να λες την αλήθεια. Το ψέμα μόνο 

χρειάζεται τέχνη, για να το δημιουργήσεις, αλλά και για να 

το καλύψεις. 

 

 

Ο κ. Ασημένιος κοίταξε την πεταλούδα που εκείνη την ώρα 

πέταγε ανέμελα λίγα μέτρα μπροστά του. 
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—Πόσο άραγε απέχει το χρώμα των ματιών από τα 

μάτια; Ρωτούσε χωρίς να περιμένει απάντηση. Εκείνη όμως 

με μια ξαφνική πιρουέτα προσγειώθηκε στο 

καλογυμνασμένο του δάχτυλο. Με το σταδιακό άνοιγμα και 

κλείσιμο των φτερών της, έδωσε στο κ. Ασημένιο να 

καταλάβει πως η απάντηση είναι «καθόλου», αλλά και 

«άπειρο». Αγανακτισμένος ο κ. Ασημένιος από την ιστορία 

αυτή, άφησε να ξεχειλίσουν από μέσα του κάποιες νότες 

ποίησης, κάτι που τόσο καιρό, όποτε θυμόταν την ιστορία, 

δεν του είχε συμβεί ποτέ. 

 

«Μέσα στα χέρια μας κρατάμε μια πολύτιμη μοναξιά, 

απ’ αυτό τον αόρατο θησαυρό  

μπορούμε να γεννήσουμε τα πάντα, 

αλλά μπορούμε να κάνουμε και έκτρωση τα πάντα. 

Δε ξέρω αν μπορώ να ξεχρεώσω την ανθρώπινη βλακεία 

με την απόλυτη ομορφιά, 

αλλά το μόνο σίγουρο είναι 

πως γυρίζουμε σα σβούρες σε κατηφορικές πλατείες 

και οι ανάσες μας βγαίνουν με κανονικό ρυθμό 

και ο ίλιγγος της ταχύτητας πια δε μας τρομάζει. 

Τελικά, τα πιο ωραία στη ζωή, 

χρειάζεται να συνοδεύονται,  

κάτω από την επήρεια ενός μεγάλου έρωτα». 
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Άνω Πατήσια 
 
Ήταν τόσο στεναχωρημένος με αυτά που θυμήθηκε που 

δεν ήθελε να μιλήσει για λίγο. Μόνο μια ερώτηση έσταζε στα 

χείλη του. «Στ’ αλήθεια, γιατί εστιάζουμε στο κοντινό; Πώς 

είναι δυνατόν, να τρέχουμε μόνο στη θέα ενός τρένου που 

είναι έτοιμο να φύγει -από τη στιγμή που θα έρθουν κι άλλα- 

και μπροστά στη θέα της ανιαρής μας ζωής -που δεν έρχεται 

δεύτερη- να παραμένουμε ακίνητοι;» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

83 

 

Άγιος Ελευθέριος 

 
Τα πόδια του άρχισαν να κουράζονται, μα η ψυχική του 

δύναμη ήταν που τον κρατούσε όρθιο. Κάθισε σε ένα 

παγκάκι να ξαποστάσει. Ήπιε λίγο νερό και τέντωσε όλο του 

το κορμί για να ξεκουραστεί η πλάτη του. Πλέον είχε περάσει 

τρεις συνεχόμενες ώρες πάνω στην άσφαλτο. 

Καθώς έβγαζε το μπουκάλι με το νερό ανακάλυψε μέσα 

στη τσάντα του πως είχε και κάποιες παρτιτούρες. Ήταν 

κάποια τραγούδια που τα είχε γράψει λίγο πριν πεθάνει η 

γυναίκα του, και εδώ και τρία χρόνια, όσο δηλαδή κράτησε 

η περίοδος της απομόνωσής του, είχε ξεχάσει την ύπαρξή 

τους. Κοίταζε τις νότες που είχε γράψει, και τις σημειώσεις 

που είχε δίπλα και άκουγε το κομμάτι να παίζει… Αυτά τα 

τραγούδια τα θεωρούσε τότε, αλλά και τώρα, πολύ καλά, και 

έλεγε πως τα συγκεκριμένα τα περίμενε όλη του τη ζωή, 

σχεδόν ήξερε πως θα γινόντουσαν επιτυχίες. 

Σαν μια έκφραση εσωτερικής ανάγκης, σαν μια έκφραση 

απόλυτης ελευθερίας, πέταξε τα χαρτιά στην ανακύκλωση, 

πλέον δεν τα είχε ανάγκη. Μέσα στο μυαλό του ξαναγύριζε 

ο θάνατος της γυναίκας του, μα και ο δικός του, κι αυτές οι 

μουσικές ήταν υπαίτιες κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν 

έζησε τη ζωή έτσι όπως θα ήθελε να την είχε ζήσει. Δεν 

ήθελε να ξαναπαίξει ποτέ αυτά τα τραγούδια, γιατί όσο 
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ωραία κι αν ήταν, του θύμιζαν πιο έντονα τη γυναίκα του, 

μιας και ήταν εμπνευσμένα από εκείνη. Δεν ήταν όμως μόνο 

αυτό. Για να βγουν αυτά τα κομμάτια, είπε πολλές φορές όχι 

σε φίλους, όταν τον καλούσαν για φαγητό ή ακόμα και για 

κάποια μουσική παράσταση. Δεν μπορούσε να διανοηθεί 

πως όλη του η ευτυχία κρυβόταν σ’ ένα χαζό πεντάγραμμο. 

Πώς είχε φυλακίσει τα συναισθήματά του σε μονάχα πέντε 

γραμμές! 

Βέβαια, δεν είναι και λίγο πράγμα να πετάς στα 

σκουπίδια κάτι που έχεις δουλέψει και έχεις κουραστεί γι’ 

αυτό. Σηκώθηκε απ’ το παγκάκι πιο δυνατός από όταν είχε 

κάτσει και άρχισε ξανά να περπατάει, μα δεν έκανε πολλά 

μέτρα και ένιωσε την ανάγκη να ξανά κάτσει. Αυτή τη φορά 

όχι από κούραση. 
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Κάτω Πατήσια 

 
Κάπου εδώ η συναισθηματική του φόρτιση έγινε πιο 

έντονη και κάθε φορά που συναντούσαν ένα ωραίο μέρος, 

θα καθόντουσαν και από λίγο, ίσα ίσα για να απολαύσουν τη 

στιγμή. Του φαινόταν πραγματικά υπέροχο να κάθεται σε 

ένα πάρκο χωρίς να σκέφτεται, χωρίς να περιμένει κάτι και 

χωρίς να ελπίζει τίποτα. Μετά τον τελευταίο σταθμό ένιωσε 

να είναι ελεύθερος και κατά συνέπεια χαρούμενος. Όμως, 

δίπλα στη χαρά κατοικεί η λύπη. Άρχισε να τον πονάει το 

κεφάλι του και να νιώθει μια μικρή ζαλάδα. 

Βρήκαν λοιπόν απέναντι από το σταθμό, ένα ωραίο 

πάρκο και το εκμεταλλευτήκαν για μία στάση. Τα δέντρα δεν 

επαρκούσαν για να κρύψουν τον αυτοκινητόδρομο, αλλά το 

μέρος έμοιαζε με όαση στη μέση της ερήμου. Δεν πέρασε ένα 

λεπτό και εμφανίστηκε σχεδόν από το πουθενά ένα κορίτσι. 

Ήταν περίπου στα δεκαοκτώ. Είχε ολόχρυσα μαλλιά και δύο 

μελιχρά μάτια που έκαναν τον κ. Ασημένιο να ξεχάσει για 

λίγο τον πονοκέφαλο. Φόραγε μια παλιά φόρμα και μια 

ξεφτισμένη και ξεθωριασμένη ζακέτα. Τα όχι και τόσο καλά 

ρούχα δημιουργούσαν μια αντίθεση με το πρόσωπο, που την 

έκαναν να δείχνει ακόμα πιο όμορφη! 

—Καλησπέρα, μπορώ να καθίσω;  

Είπε το κορίτσι με τα μάτια στραμμένα στην πεταλούδα. 
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—Γεια σου! Βεβαίως και μπορείς.  

—Τι όμορφη πεταλούδα είναι αυτή! Αλήθεια, θα 

μπορούσα να τη χαϊδέψω λίγο; 

Τότε η πεταλούδα χοροπήδησε ελαφριά στα χέρια του 

κοριτσιού. 

—Από κοντά είσαι πιο όμορφη, μα όταν σε αγγίζω τα 

χρώματά σου ξεβάφουν.  

Παρατήρησε το κορίτσι και συνέχισε χαμογελώντας. 

—Κάπως σαν τους ανθρώπους… είναι πολύ ωραίο να 

προσεγγίζουμε κάποιον άγνωστο… να καταλαβαίνουμε πως 

σκέφτεται, πως συμπεριφέρεται, να βλέπουμε μέσα στην 

καρδιά του, όμως η υπερβολική αγάπη που του δείχνουμε 

φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. 

Ο κ. Ασημένιος δεν μπορούσε παρά να συμφωνήσει και 

πρόσθεσε. 

—Του χαλάμε τα φτερά. 

—Ακριβώς! Χρειάζεται να τον αφήσουμε ελεύθερο, να 

πετάει πάνω από εμάς και όταν διψάσει να του δώσουμε 

νερό.  

Είπε το κοριτσάκι με μια δόση εφηβικής αφέλειας. 

Η πεταλούδα καταλαβαίνοντας το διάλογο πέταξε από τα 

χέρια του κοριτσιού και προσγειώθηκε με ένα σάλτο σε μια 

όμορφη μαργαρίτα. Τρύγησε ύστερα τους χυμούς του 

λουλουδιού με τη προβοσκίδα της, αυτό την έκανε να 
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ημερεύσει λίγο την δίψα της. Αφού και οι δυο απολαύσανε 

τη στιγμή εκείνη, επανήρθαν στη συζήτηση. 

—Πιστεύεις πώς οι άνθρωποι νοιάζονται για αυτό; 

—Μπα, για το μόνο που νοιάζονται οι άνθρωποι είναι… 

ο εαυτούλης τους… και να καθαρίζουν το αμάξι τους λες και 

πρόκειται για τη ψυχή τους. 

Το κορίτσι το είπε αυτό, γιατί ακριβώς απέναντι από εκεί 

που καθόντουσαν, ένας άντρας είχε βγει μέσα στη μαύρη 

νύχτα για να πλύνει το αμάξι του. 

Ο κ. Ασημένιος χαμογέλασε. 

—Ναι, έτσι είναι. Για το ποια θα φορέσει την πιο ακριβή 

τουαλέτα, για το ποια θα καπνίσει με το περισσότερο στυλ 

και ποια θα έχει το μεγαλύτερο στήθος.  

Έκανε το κορίτσι με μια χαρακτηριστική κίνηση. 

—Ή να κάνουν πλαστική στη μύτη! 

Είπε ο κ. Ασημένιος. 

—Ή στο φρύδι! Αλήθεια, ξέρετε πόσος κόπος χρειάζεται 

για να φτιαχτεί μια ρυτίδα; Αχ και να ‘ξεραν πόσος ήλιος 

χρειάζεται για να βγει μία. Ή πόσο γέλιο και δάκρυ χρειάζεται 

να ποτιστεί το πρόσωπο. Και αυτές με πολύ μεγάλη άνεση 

και ευκολία, διορθώνουν τις “ατέλειες” όπως 

χαρακτηριστικά λένε… 

Αποκομμένος από την νεολαία ήθελε να μάθει πώς 

μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά. Στο μυαλό του, πριν 
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αρχίσει τη διαδρομή είχε μια καλοσχηματισμένη εικόνα, 

αλλά αυτό που συνάντησε σε μερικούς σταθμούς, του τη 

θόλωσε, με εξαίρεση το μικρό με το ποδήλατο. Ήθελε όμως 

να βεβαιωθεί για το τι πραγματικά συμβαίνει. 

—Αλήθεια και τη γενιά σου πώς τη βλέπεις; 

—Δεν τη βλέπω… Δεν μπορεί π.χ. ένα παιδί που πηγαίνει 

στο δημοτικό να έχει κινητό τηλέφωνο. Για μένα αυτό 

λειτουργεί σαν να σταματά να γράφεται η ποίηση. Παλιά τα 

αγόρια μας στέλνανε ραβασάκια και μερικούς στίχους που 

φτιάχνανε εκείνη την ώρα. Τώρα, εκφράζουν τον έρωτα τους 

μέσα από τα εικονομηνύματα και τις αναπάντητες, μέσα από 

τα “like” και τα “retweet”. 

Το κορίτσι συνέχισε δίχως να συμβαίνει τίποτα. 

—Όλες αυτές οι εφευρέσεις που επινοήθηκαν… για την 

καλυτέρευση της ζωής μας… για την ποιότητα της ζωής μας… 

κρεμάνε σημαίες σε πλανήτες που δεν έχουν ζωή και 

εφευρίσκουν άχρηστα πράγματα που μετά από λίγο και για 

κάποιο περίεργο λόγο, όλη η ανθρωπότητα εξαρτάται από 

αυτά! 

—Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις έτσι απλά, τις 

εφευρέσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. 

—Όχι αλλά… όλα τα βρήκανε, αλλά κάποιο μηχάνημα που 

να μοιράζει φιλιά και αγκαλιές δεν ανακαλύψανε ακόμα. Στις 

μέρες μας θα γινόταν ανάρπαστο, θα πούλαγε τρελά κι όλοι 
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θα δίνανε λεφτά για να πάρουν λίγη αγάπη, κάτι σαν τη 

ζάχαρη ένα πράγμα, που την αγοράζουμε από το 

σουπερμάρκετ. Μπορεί βέβαια να την ονόμαζαν «μαύρη 

αγάπη», όπως τη μαύρη ζάχαρη, γιατί κανείς τους δε θα 

άντεχε την ακατέργαστη και την αχειροποίητη αγάπη. 

Εδώ άρχισε να ξαναζαλίζεται, σιγά σιγά αντιστράφηκαν 

οι ρόλοι. Μην μπορώντας να καταλάβει ποιος έχει ζήσει 

εβδομήντα χρόνια και ποιος είκοσι, σκέφτηκε στιγμιαία, πως 

δεν παίζουν ρόλο οι μέρες που έχει ο κάθε ένας στην πλάτη, 

αλλά τα βιώματα που κουβαλάει. Το κορίτσι συνέχισε 

απτόητο, σαν να διάβαζε λόγο από κάποιο κρυμμένο χαρτί. 

—Αλήθεια, όλα αυτά που μου είπες τα είχες διαβάσει από 

κάπου, από κάποια εφημερίδα ή κάτι τέτοιο;  

Αναρωτήθηκε ο κ. Ασημένιος. 

—Όχι, τα είχα γράψει σε μια έκθεση που μας είχε βάλει η 

δασκάλα. 

 

 

Έπεσε σιωπή και από τους δύο. Μείνανε έτσι για ώρα πολύ, 

χωρίς να λένε τίποτα, χαζεύοντας μόνο τα αμάξια που 

περνούσαν. Ύστερα από λίγο ανέλαβε να μιλήσει ο κ. 

Ασημένιος. 

—Τουλάχιστον οι γονείς σου θα είναι περήφανοι για 

εσένα. 
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Το κορίτσι -που ακόμα ο κ. Ασημένιος δεν την είχε 

ρωτήσει πως τη λένε- κάρφωσε τα μάτια της στο χώμα και 

είπε. 

—Η μητέρα έβαλε τις φωνές, και ο πατέρας μόνο που δε 

με χτύπησε. Ο διευθυντής είπε να μη χρησιμοποιώ τη 

φαντασία μου, και η δασκάλα με έβαλε τιμωρία… 

—Κι εσύ τι έκανες από τότε; 

—Δεν έχω πάψει στιγμή να ονειρεύομαι και να 

χρησιμοποιώ τη φαντασία μου, συνέχεια ονειρεύομαι, στη 

στάση, στο λεωφορείο, πριν κοιμηθώ, όταν μου μιλάνε οι 

άλλοι, δεν κάνω τίποτα άλλο από το να ονειρεύομαι και 

ειδικότερα όταν γνωρίζω κάποιον, δημιουργώ κόσμους 

ολόκληρους μαζί του, κόσμους μαγεμένους, αλλά τις 

περισσότερες φορές, εκείνος με τον οποίο ονειρεύομαι, δε 

ξέρει ούτε το μικρό μου όνομα… 

—Αλλά δεν τα γραφείς πια στις εκθέσεις; 

—Όχι βέβαια, τα γράφω σε ένα τετράδιο και τα κρατώ για 

εμένα. Εκεί ο πόνος γίνεται σιωπή και η σιωπή τραγούδι. 

 
 

 
 
 
 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

91 

 

Άγιος Νικόλαος 

 
Ύστερα από δεκατρείς σταθμούς και κάτι παραπάνω από 

τέσσερις ώρες είχαν φτάσει στη μέση. Ο κ. Ασημένιος 

μελαγχόλησε λίγο από τον προηγούμενο σταθμό, αλλά δεν 

άφησε αυτό το συναίσθημα να τον κυριεύσει. Το 

συναίσθημα που εδώ και ώρα είχε αφήσει να τον καταβάλει 

ήταν η κούραση, γι’ αυτό και οι ανάσες του έβγαιναν βαριές 

και οι ώμοι του άρχιζαν να πιάνονται. 

Η πεταλούδα με μια αεροπλανική κίνηση γαντζώθηκε 

στην τσάντα του. Εκείνος όταν αισθάνθηκε την παρουσία 

της, κατάλαβε -κάπως αργά- πως πρέπει να ασχοληθεί με την 

τσάντα και με αυτά που κουβάλαγε τόση ώρα. Αν αφαιρούσε 

κάποια πράγματα, θα πήγαινε πιο γρήγορα και θα 

κουραζόταν λιγότερο. Αναποδογύρισε τη τσάντα κι 

ανακάλυψε ένα σωρό αντικείμενα τα οποία τα είχε βάλει 

στην τύχη, απλά για να έχει κάτι μέσα. Βέβαια είχε ξεχάσει 

το πιο σημαντικό, τα φάρμακά του. Είχε άλλα φάρμακα για 

τα πόδια, άλλα για την πίεση και άλλα για τους 

πονοκεφάλους. Τα ξέχασε όλα τελικά. 

Αποφάσισε λοιπόν να θυσιάσει αρκετά πράγματα για να 

μπορέσει να τελειώσει τη διαδρομή. Κράτησε μόνο το 

μπουκάλι με το νερό, το τετράδιο και το μολύβι. Πέταξε 

δηλαδή τον κουμπαρά, το σεντόνι, την ομπρέλα, τη 
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τραγιάσκα, τη βεντάλια, τα σπίρτα, το ρολόι και την κάμερα 

– και χωρίς να το πολυσκεφτεί. Ναι, πέταξε στα σκουπίδια 

όλα όσα τον βάραιναν. Σιγά σιγά ένιωθε να ελευθερώνεται 

από τον υλισμό και την υλικότητα. 

Ύστερα από λίγο, εμφανίστηκαν μερικά σύννεφα και 

κάλυψαν έτσι ένα ασήμαντο κομμάτι του ορίζοντα. Παρ’ όλα 

αυτά, τα λιγοστά αστέρια έλαμπαν ακόμα, πράγμα περίεργο, 

αφού στα κεντρικά σημεία της Αθήνας μαζεύεται 

περισσότερο καυσαέριο. Με ελαφριά τη συνείδησή του και 

σαφώς ελαφρύτερο φορτίο κίνησε ξανά να προχωράει. 

Άφηνε αρκετά συχνά την πεταλούδα να προπορεύεται. 

Πρώτον, γιατί του άρεσε να τη βλέπει να πετάει και δεύτερον, 

με ένα παράξενο τρόπο τον οδηγούσε από την πιο ασφαλή 

και πιο γρήγορη διαδρομή. 

Ώσπου εκείνη προσγειώθηκε πάνω σε ένα φανάρι, από 

αυτά που έχουμε στους δρόμους και ελέγχουν την κίνηση. 

Με αφορμή πάλι την πεταλούδα άρχισε να το κοιτάει 

επίμονα, χωρίς να καταλαβαίνει γιατί στάθηκε η πεταλούδα 

εκεί. Μετά από λίγο κατάλαβε το λόγο. Με αυτά τα μάτια δεν 

το είχε κοιτάξει ποτέ άλλοτε. Δεν το είχε προσέξει ποτέ τόσο 

καλά. Πάντα κοίταγε το χρώμα και την επιφάνεια την οποία 

έχει. Δεν είχε αφήσει το βλέμμα του να περιεργαστεί 

ολόκληρο το φανάρι, το σχήμα, από τι υλικό είναι ή την 

ουσιαστική χρησιμότητα που έχει. Στο πράσινο δεν το 
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έβλεπε ποτέ, στο πορτοκαλί πέρναγε βιαστικά και στο 

κόκκινο άλλαζε σταθμούς στο ραδιόφωνο. Έκανε υπερβολικά 

πολλές σκέψεις για μια τόσο καθημερινή θέα. Αυτή του όμως 

η παρατήρηση, σε ένα τόσο “ασήμαντο” και απλό πράγμα, 

τον έκανε να καταλάβει, πόσα πολλά μπορούμε να 

διδαχτούμε όταν εμβαθύνουμε σε κάτι μεγαλύτερο, αλλά και 

με πόση αφοσίωση και μαστοριά κρεμάσαμε τον καθρέφτη 

μας, για να μας λέει πάντα αυτό που θέλουμε. 
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Αττική 
 
Οι στάσεις γινόντουσαν ολοένα και συχνότερες και η 

ανησυχία του πως δε θα τα καταφέρει μεγαλύτερη. Όμως 

φτάνοντας στο σταθμό της Αττικής είχε μια αίσθηση πως 

κοντεύει, έφευγε πλέον από τα βόρεια προάστια και 

κατευθυνόταν προς το κέντρο της πόλης. Κάτι ήταν κι αυτό. 

Τώρα βρισκόταν καθισμένος σε μια άδεια στάση 

λεωφορείου, ακριβώς δίπλα από το σταθμό. Εκεί που άλλες 

ώρες της μέρας γίνετε χαμός, τώρα έχει μια γλυκιά ησυχία, 

ή περίπου... μόνο μερικά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν κι 

αυτά με χαμηλή μουσική και με κατεβασμένα τζάμια. 

Ήπιε μια γουλιά νερό και έδωσε λίγο και στην πεταλούδα. 

Όταν ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή. 

—Να σε πάω κάπου γέρο;  

Ήταν ένας ταξιτζής που εκείνη την ώρα βρισκόταν 

πρώτος στην ουρά της πιάτσας. 

—Όχι ευχαριστώ. 

Είπε με χαμηλή, κουρασμένη φωνή, ο κ. Ασημένιος. 

—Ρε μπας και χάλασαν οι μπαταρίες από το ακουστικό 

της βαρηκοΐας; 

Πάει να πει κάτι, αλλά σκέφτεται λίγο… «αν απαντήσω, δε 

θα τελειώσει ποτέ αυτός ο διάλογος». Ο οδηγός του ταξί όμως 

δεν πτοήθηκε και συνέχισε να επιμένει. 
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—Ρε μπες μέσα που σου λέω, εσύ δεν μπορείς να 

περπατήσεις… 

Τότε άρχισε να γελάει ο ταξιτζής και μαζί με αυτόν και οι 

περισσότεροι οδηγοί ταξί που βρισκόντουσαν σε εκείνο το 

σημείο. 

Ο κ. Ασημένιος κοίταξε στα δεξιά του την μικρή 

πεταλούδα, που ισορροπούσε με χάρη πάνω στο ξύλινο 

παγκάκι, και της είπε, αυτή τη φορά με δυνατή φωνή. 

—Πώς γίνεται να επικοινωνούμε καλυτέρα με ένα ζώο 

παρά με έναν άνθρωπο; 

Η πεταλούδα άνοιξε και έκλεισε τα φτερά της αδιάφορα, 

νωχελικά αυτή τη φορά, ούτε «ναι» αλλά ούτε και «όχι», αλλά 

με μια αίσθηση απορίας. Εκεί ανάμεσα στις πολύχρωμες 

ανταύγειες πίστεψε πως μπορεί να βρει την απάντηση, αλλά 

και την απάντηση να έβρισκε δε θα αρκούσε για να 

γεφυρώσει το κενό της επικοινωνίας. 

 

 

Άρχισε να της διηγείται μια ιστορία, από εκείνες που μένουν 

για χρόνια στο μυαλό ενός ανθρώπου. 

—Πριν χρόνια είχα βρεθεί σε ένα γήπεδο στίβου, 

πήγαινα μερικές Κυριακές για τρέξιμο ή για περπάτημα. 

Συνήθιζαν ακόμη να πηγαίνουν αθλητές για κάποιες 

επιπλέον προπονήσεις. Ένας από αυτούς ήταν κωφάλαλος. 
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Καθώς έκαναν γύρους έβλεπα πως του έκαναν νοήματα για 

να του μιλήσουν και έτσι το συμπέρανα. Καθώς έτρεχα στον 

πρώτο διάδρομο ο προπονητής της ομάδας σφύριξε και 

έκανε κάποιο νόημα με τα χέρια. Σε κάποιον φώναζε όπως 

κατάλαβα μετά, και σε αυτόν που φώναζε ήμουν εγώ, μου 

έδειχνε πως έπρεπε να αλλάξω διάδρομο, όμως εκείνη τη 

στιγμή δεν κατάλαβα τι γινόταν και συνέχισα να τρέχω. 

Μετά από μισό γύρο έφτασα κοντά στο παιδί που δεν 

μπορούσε να μιλήσει, αλλά ούτε και να ακούσει. Εκείνο μου 

έδειξε με δυο απλές κινήσεις, στη νοηματική, πως έπρεπε να 

απομακρυνθώ από το διάδρομο. Τότε κατάλαβα τη δύναμη 

και την αδυναμία της επικοινωνίας! Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με εσένα, εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε τα 

χαρίσματά μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από τις πέντε 

αισθήσεις και ακόμη μία, πως μπορούμε και ονειρευόμαστε. 

Τα θεωρούμε δεδομένα αφού τα είχαμε με τη γέννα, στην 

ουσία δεν τα αποκτήσαμε, απλά συνηθίσαμε να ζούμε με 

αυτά. Εσύ μου τα δίνεις όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα, κι 

ας μην μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Μεταξύ σοβαρού και 

αστείου τότε είχα πει, -αλλά πάντα εννοούμε περισσότερο το 

σοβαρό- πως θα αντάλλαζα ένα από τα πτυχία που είχα 

πάρει, με το να μπορώ να χρησιμοποιώ τη νοηματική και να 

συνεννοούμαι με τους ανθρώπους που έχουν χάσει την 

ακοή τους.  
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Βικτώρια 
 
Η πεταλούδα άρχισε να κουράζεται, τα φτερά της δεν 

άντεχαν άλλο, για αυτό προσγειώθηκε στον ώμο του. Ίσως 

για αυτόν να ήταν το πιο γλυκό φορτίο που είχε σηκώσει 

ποτέ, μια εκθαμβωτική πεταλούδα που ήταν ο φύλακας 

άγγελος του. 

Κατεβαίνοντας τη Γ’ Σεπτεμβρίου συνάντησαν μια 

γυναίκα, που εκείνη την ώρα πέρναγε απέναντι το δρόμο και 

πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια. Έβγαινε από μια 

μονοκατοικία όπου ο ήχος της τηλεόρασης σου τράνταζε τα 

αυτιά. Το πρόσωπό της ήτανε χλωμό και τα μαλλιά της 

ανοιχτά ξανθά και αραιωμένα. Η ηλικία της κάπου στα 

πενήντα με πενήντα πέντε. Φορούσε μια ροζ ξεθωριασμένη 

ρόμπα και κρατούσε ένα τσιγάρο που ήταν έτοιμο να σβήσει. 

Μόλις τα βλέμματά τους συναντηθήκαν του λέει με βραχνή 

φωνή. 

—Μπα, μπα κυκλοφορούν πολλοί γέροι τέτοια ώρα στο 

κέντρο της Αθήνας; 

Αηδιασμένος από τη συμπεριφορά της έκανε να 

προσπεράσει. 

—Καλά, καλά, ένα αστείο κάναμε, μη θυμώνεις... Εσύ τι 

τηλεόραση έχεις; 

—Άλλο πάλι και τούτο. Μία παλιά… με καθοδικό σωλήνα. 
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—Ποιος ήρθε;  

Η γυναίκα γούρλωσε τα μάτια της και αυτή τη φορά 

έκανε να κρατηθεί από τα γέλια. Ύστερα είπε. 

—Μία τι...; 

—Μία τηλεόραση που την αγόρασα το 2006… 

—Λοιπόν, εμείς αγοράσαμε μια τηλεόραση plasma 3D, 

64’’, Full HD, Dolby Digital Plus / Dolby Pulse, 3D Sound, 

με λεπτό φινίρισμα, τρισδιάστατη κάλυψη και άλλα πολλά… 

Ο κ. Ασημένιος γενίκευσε το πλάνο και ξαναείδε 

καλυτέρα το σπίτι. Εξωτερικά φαινόταν ωραίο, προσεγμένο, 

με ακόμα πιο ωραία διακόσμηση. Κάτι όμως έλειπε από όλη 

αυτή την καλαισθησία. Αργότερα κατάλαβε πως το σπίτι δεν 

είχε καθόλου κήπο. Ακόμη, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και 

έτσι μπορούσε να διακρίνει πως ο μέσα τοίχος δεν ήταν 

σοβατισμένος και πως υπήρχε μια φανερή απουσία 

επίπλων, σαν να είχε να κατοικίσει κάποιος για χρόνια. 

—Συγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση; Παιδιά έχετε; 

—Ναι, έχουμε ένα αγόρι στα δεκαέξι. Αλλά γιατί ρωτάς; 

—Αλήθεια και που παίζει ο μοναχογιός σας, θέλω να πω, 

γιατί δε φτιάχνετε έναν κήπο; 

—Μα τι ερώτηση είναι αυτή. Ολόκληρα 24 Mbps 

(ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο) δεν του φτάνουν; Εξάλλου, 

τώρα πια θα γκρεμίσουν όλες τις παιδικές χάρες και τα 

πάρκα, τα όσα δηλαδή έχουν απομείνει, και θα χτιστούν 
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μαγαζιά με γρήγορο φαγητό και internet café. Έχετε δει εσείς 

κανένα αγόρι να παίζει μπάλα σε σχολείο; Εμείς γιατί να 

φτιάξουμε κήπο; 

—Λοιπόν, πρέπει να φύγω. 

Είπε, κουρασμένος από τη διαδρομή, αλλά και από τη 

συζήτηση. 

—Ει, στάσου, δε θέλεις να δεις την τηλεόραση;;; 

Με μια μικρή δόση αγανάκτησης ξανακοίταξε το σπίτι, 

κάποιος βρισκόταν μέσα και με υπερβολική μανία άλλαζε τα 

κανάλια. Το φως της κουρτίνας έπαιρνε εκατοντάδες 

χρώματα το δευτερόλεπτο και ο ήχος ήταν τόσο 

στερεοφωνικός που νόμιζες ότι είσαι έξω από 

κινηματογράφο. Σκέφτηκε ακόμα, πως η ευγένεια της 

γυναίκας δεν είναι να του προσφέρει ένα ποτήρι νερό, αλλά 

να του δείξει την καινούρια τηλεόραση, που πραγματικά 

«κοσμούσε» το σπίτι… Με μια χαρακτηριστική κίνηση, 

κουνώντας το κεφάλι αριστερά-δεξιά, αρνήθηκε την 

ερώτηση και γενικά τη συζήτηση. Δεν έκανε μερικά βήματα 

και από πίσω του ακούστηκε ο ήχος ξεκλειδώματος αμαξιού. 

Η γυναίκα μετά από τη ρίψη των σκουπιδιών, μπήκε σε ένα 

αμάξι, σε εκείνα τα πολυτελή τζιπ με τα φιμέ τζάμια που 

έχουν για αριθμό κυκλοφορίας πολλά μηδενικά. Γκάζωσε και 

χάθηκε μέσα στη νύχτα, περνώντας με κόκκινο από το 

πρώτο φανάρι που συνάντησε. 
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Ξεκίνησε ένα μονόλογο που με δυσκολία άκουγε η 

πεταλούδα, αλλά το ύφος της φωνής του μαρτυρούσε ένα 

πηγαίο παράπονο. 

—Πώς γίναμε έτσι, μας κάνανε ό,τι θέλανε, που πήγανε 

τα όνειρα και οι προσδοκίες μας, τα όμορφα βράδια; Μας 

κλείσανε σε ένα κουτί και έβαλαν για επέκταση του χεριού 

μας ένα τηλεκοντρόλ ή ένα κινητό τηλέφωνο, για να μας 

κρατά ενήμερους για τα πιο χαζά πράγματα. Άρχισε να 

κλαίει, τώρα τα λόγια του βγαίνανε πιο αποφασιστικά και με 

μεγαλύτερη ένταση. Καταφέραμε να χωρέσουμε ολόκληρα 

συναισθήματα σε μια μόνο συσκευή, πια ανοιγοκλείνουμε 

το φορητό υπολογιστή περισσότερο από τα βλέφαρα και 

κοιτάζουμε το ηλιοβασίλεμα μόνο μέσα από το φόντο μιας 

οθόνης. Ποιο στα αλήθεια θα είναι το επόμενο μέσο 

φυλάκισής μας; Σταμάτησε, κάρφωσε με τα μάτια του την 

πεταλούδα, λες και απευθυνόταν σ’ εκείνη. Όταν χανόταν 

από τη ζωή, έβρισκε τις απαντήσεις στο να την κοιτάει. Έτσι 

έκανε και αυτή τη φορά. Αυτή ανέκφραστη, άχρωμη και 

κομμένη από την κούραση, δεν είχε τι να πει, ή μάλλον δεν 

μπορούσε να τα εκφράσει με τα φτερά της… 

Ξέσπασε σε λυγμούς και ύστερα σε αναφιλητά. Έπιασε με 

τα δυο του χέρια το πρόσωπο και προσπαθούσε να το 

κρύψει. Βυθίστηκε μέσα στο πικρό ποτάμι της ψυχής, οι 

ζαλάδες ξαφνικά μεγάλωσαν και τώρα ίσα που κρατιόταν το 
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ψηλό του ανάστημα πάνω στη γη. Τότε, η πεταλούδα πέταξε 

δίπλα του και στάθηκε ακριβώς μπροστά από τα μάτια του, 

άρχισε να κουνάει τα φτερά της με όλη της τη δύναμη, όση 

της είχε απομείνει. Πότε στο αριστερό και πότε στο δεξί του 

μάτι. Ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, άνοιξε τα μάτια του. 

Την είδε να στέκεται στον αέρα με δυσκολία και να 

προσπαθεί να τον συνεφέρει. Επανήλθε γλυκά στη σκέψη 

της διαδρομής χωρίς τη ζαλάδα, μα τα δάκρυα έμειναν 

καυτά στη ξερή επιδερμίδα του. Τότε πήρε είδηση πως τα 

χρώματα της πεταλούδας άρχισαν να ξεβάφουν, όμως γι’ 

αυτόν παρέμενε λαμπερή και όμορφη! Τη πλησίασε και τη 

χάϊδεψε ίσα ίσα στη μουσούδα και με χαμηλή φωνή της είπε. 

—Όταν γυρίσουμε σπίτι θα σου παίξω τον πιο όμορφο 

και τον πιο αισθαντικό σκοπό που μπορώ να συνθέσω, και 

εσύ θα χορέψεις! Ένα σκέρτσο που λέμε κι εμείς. Μη 

στεναχωριέσαι, τα φτερά σου θα πάρουν τη λάμψη που τους 

αξίζει και που είχαν και πριν. Εκείνη δε μίλησε, παρά μόνο 

σηκώθηκε και άρχισε να πετάει. 

 
 
 
 
 

                                                 
 Σύνθεση οργανικής μουσικής με χαρακτήρα εύθυμο, ρυθμικό, ζωηρό και 
χαριτωμένο συνήθως σε τριμερές μέτρο. 
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 Ομόνοια 
 
Η πεταλούδα ήταν πάντα στον ώμο του κ. Ασημένιου, 

είτε από κούραση, είτε από προαίσθημα. Όταν ήταν ακίνητη 

έμοιαζε λίγο με καρφίτσα, που βάζουν οι γυναίκες για να 

διακοσμήσουν τα ρούχα τους, όμως εκείνη ήταν αληθινή και 

του συμπαραστεκόταν με τον δικό της μοναδικό τρόπο. 

Σε αυτόν το σταθμό ξέχασε τη διαδρομή, ξέχασε από που 

έρχεται και που πηγαίνει. Το θέαμα ήταν τόσο καθηλωτικό, 

που όλες του οι σκέψεις παραγκωνίστηκαν. Όσο δε 

φοβήθηκε σε όλο το ταξίδι, φοβήθηκε σε ένα μονάχα δρόμο, 

στη Λιοσίων. Ο φόβος του όμως δεν ήταν τόσος πολύς στο 

να μην του κάνουν κακό, αλλά στο ότι δε θα μπορέσει να 

συνεχίσει τη διαδρομή... Έτσι, γύρναγε κάθε τόσο το βλέμμα 

του πίσω και άλλαζε πεζοδρόμιο κάθε φορά που 

υποψιαζόταν ότι κάτι περίεργο πήγαινε να συμβεί. 

Κάθε γωνιά αυτής της περιοχής είναι και μια αθέατη 

πλευρά ενός καλά φωταγωγημένου κόσμου. Κάθε άνθρωπος 

που συναντάς εδώ έχει να σου διηγηθεί και μια πικρή 

ιστορία. Κάτω από τα σκονισμένα υπόστεγα, κάνουν πιάτσα 

η φτώχια, η πορνεία και τα ναρκωτικά. Μέσα σε όλο αυτό το 

συνονθύλευμα αναζητάς τη δικιά σου ταυτότητα και τη δικιά 

σου σχέση με όλα αυτά. 
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Προχωρούσε προσεκτικά και παρατηρούσε το κάθε τι 

που συνέβαινε, είτε αυτό ήταν μπροστά του, είτε δίπλα του, 

είτε και πίσω του. Σε κάποιο στενό της Λιοσίων, ξεχώρισε 

στη γωνία του δρόμου ένα αγοράκι. Ήταν καθισμένο 

οκλαδόν, με τα χέρια να κρύβουν το κεφάλι. Πλάι του είχε 

μερικά βιβλία, στοιβαγμένα άναρχα και τοποθετημένα με τον 

πιο τυχαίο τρόπο. Εύκολα μπορούσες να διακρίνεις πως τα 

βιβλία ήταν σκισμένα και βρεγμένα, μάλλον θα τα είχε 

μαζέψει από τα σκουπίδια. Επιχείρησε να μιλήσει στο παιδί, 

μα δεν ανταποκρινόταν. Το ρώταγε πώς το λένε μα δεν 

έπαιρνε απάντηση, το ρώταγε από πού είναι μα πάλι δε 

μίλαγε το παιδί. Σαν μια τελευταία προσπάθεια, άφησε δίπλα 

στο καθισμένο αγόρι μερικά κέρματα. Ούτε όμως ο ήχος των 

κερμάτων ήταν αρκετός για να τον ταρακουνήσουν. Έφυγε 

από εκείνο το σημείο με έναν πόνο στην καρδιά. 

Λίγο πιο κάτω και ακριβώς δίπλα του συνάντησε 

άστεγους. Ανθρώπους που έχουν μαξιλάρι κάποιο ζεστό 

σκαλί, και στρώμα μια όχι χαλασμένη κούτα. Αναρωτιόταν 

ξανά, πως είναι δυνατόν να έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο 

και να μην μας προξενεί καμία απορία; Στο κοίταγμα αυτών 

των ανθρώπων, ένιωθε τώρα να είναι εκείνος πιο αδύναμος. 

Γυναίκες μετανάστριες που ούτε κι οι ίδιες ξέρουν, άμα 

χάσανε το δρόμο ή τον βρήκανε, ζητιανεύουν ένα τίποτα 

μέσα στο απέραντο κενό. Εδώ ο έρωτας δυσφημείται και 
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χάνει την υπόστασή του, μεταλλάσσεται σε προϊόν, μόνο το 

barcode του λείπει… Φτηνά λόγια, φτηνό σπέρμα, ενώ η ζωή 

γύρω μας ακριβαίνει. Σε ένα άλλο βρώμικο στενό τον 

χαιρέτησαν κάποιες Ελληνίδες· του φαινόντουσαν τόσο 

οικεία και προσφιλή τα πρόσωπά τους, που δεν μπορούσε 

να μην ανταποδώσει και να πει απλά, «όχι, ευχαριστώ». 

 Η ανέχεια και η δυστυχία όμως δεν έχουν όρια, τα 

ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν λες και βρισκόμαστε σε 

κάποιο βιντεοπαιχνίδι και ο κακός που υποκινεί τα νήματα 

παίρνει μπόνους, μα στα αλήθεια, μπορεί κάποιος να ζει 

θάβοντας άλλους. Τα ψυχικά τραύματα όμως που του χάριζε 

αυτός ο σταθμός δεν είχαν τελειωμό, κάπου πιο κάτω, επί 

της Αθηνάς, συνάντησε ένα περιστατικό που θα του μείνει 

για πάντα χαραγμένο στο μυαλό. Συνάντησε έναν νεαρό 

γύρω στα τριάντα, με άπλυτη όψη και μισοσκισμένα 

ρούχα· προσπαθούσε να σταθεί σε ένα παγκάκι μα έγερνε 

συνέχεια προς τη μία πλευρά. Έτσι όπως ήταν, με σκυμμένο 

κεφάλι και καμπουριασμένο σώμα κράταγε στο ένα του χέρι 

μια σύριγγα και προσπαθούσε να κάνει τρύπα στα γεννητικά 

του όργανα. Δεν ήθελε να δει άλλο το θέαμα αυτό, έτσι 

επιτάχυνε το ρυθμό του. Σιχάθηκε τη διαδρομή, ο δρόμος 

αυτός ήταν αρκετός για να τον κουράσει ψυχικά. Τώρα το 

περπάτημά του έγινε μηχανικό και αμήχανο. 
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Μοναστηράκι 
 
 Φεύγοντας από τον σταθμό της Ομόνοιας, ο κ. Ασημένιος 

ένιωσε σαν να επαναπατρίζεται και όσο ξεμάκραινε, τόσο 

καλύτερα αισθανόταν. Επηρεαστήκαν και οι δύο πολύ από 

εκείνη την περιοχή, αλλά κάποιες καταστάσεις είναι για να 

συμβούν και να δουν την αλήθεια με αυτόν τον ωμό τρόπο. 

—Το πιο μεγάλο μέρος έχει βγει, λίγοι σταθμοί ακόμα και 

θα φτάσουμε στον προορισμό μας, στο θαύμα!  

Έλεγε στην πεταλούδα. Εκείνη πετούσε με τόση χάρη, αν 

και καταλάβαινε πως είναι και αυτή κουρασμένη, αλλά 

μάλλον δεν ήθελε να το δείξει. Ύστερα, κοιτάζοντας την να 

πετάει παρατήρησε κάτι. 

—Δεν έχεις ούτε έναν επιθετικό εξοπλισμό. Η μόνη σου 

επίθεση είναι η άμυνα, προσαρμόζεις μόνο τα χρώματα των 

φτερών σου με αυτά της φύσης, το λεγόμενο καμουφλάζ και 

έτσι προστατεύεσαι από τον εχθρό. Αλήθεια, πόσο όμορφος 

και υπέροχος θα ήταν ο κόσμος αν εμείς οι άνθρωποι δεν 

είχαμε γεννήσει τα όπλα; Πόσο όμορφη και πόσο υπέροχη 

θα ήταν η ζωή, αν αντί για όπλα κρατούσαμε λουλούδια; 

Σκέψου μικρή μου πεταλουδίτσα, να πολεμούσαμε με 

λουλούδια; Ή οι ατομικές βόμβες να είχανε μυρωδιά από 

νυχτολούλουδο; Και ας πεθαίναμε μόνο από το άρωμά τους… 
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Έκατσε για μερικά λεπτά στην ανακαινισμένη πλατεία, 

έμεινε αμίλητος για λίγο κοιτάζοντας τους ανθρώπους να 

περνάνε. Καμιά φορά η δύναμη των προσώπων ξεπερνάει 

την κάθε σκέψη. Ξέχασε αυτά που είχε στο μυαλό του και 

έμεινε να τους παρατηρεί, να βλέπει τις κινήσεις τους και να 

ακούει το γέλιο τους, που έβγαινε με κάποιο δισταγμό. 

Βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, αισθανόταν πως βρίσκεται 

σε μια παράσταση, όπου είχε αρχίσει τη στιγμή εκείνη που 

έκατσε στη πλατεία. Επίσης, δεν ήταν μόνο αυτό που του 

θύμιζε παράσταση, αλλά και οι διάφοροι πλανόδιοι κλόουν 

που καθόντουσαν ως αργά. Έστεκαν ασάλευτοι για ώρες, 

χωρίς να κάνουν την παραμικρή κίνηση, κάπως έτσι 

προσπαθούσαν να κερδίσουν το ψωμί τους. Βλέποντάς τους, 

του ήρθαν στο μυαλό διάφοροι πολιτικοί που κάνουν 

ακριβώς το ίδιο, στέκουν δηλαδή άβουλοι και χωρίς να 

πράττουν. Με μόνη διαφορά πως αυτοί δε διασκεδάζουν τον 

κόσμο... 

Αναρωτήθηκε βλέποντας τους κλόουν, πόση μοναξιά 

μπορεί να νιώθει κάποιος ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους. 

Αλλά έκανε και την ίδια ερώτηση στον εαυτό του… Η 

πεταλούδα κάθισε δίπλα του και έκλεισε για λίγο τα βλέφαρά 

της, δικαιούταν κι αυτή κάποιες στιγμές χαλάρωσης. 

Εκείνος, ύστερα από λίγο, άρχισε να ξαναστοχάζεται. Μην 

μπορώντας να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα εκείνη τη 
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσπάθησε να πιαστεί από 

κάποιο άλλο μπράτσο. Από κάποιον άλλον ώμο που έδειχνε 

πιο σταθερός. Ονειρεύτηκε έναν κόσμο έτσι όπως δεν τον 

είχε ονειρευτεί ποτέ… 

Φαντάστηκε έναν κόσμο χωρίς χρήματα. Οι άνθρωποι 

εκεί θα πλήρωναν με χαμόγελα. Αυτός που θα χαμογελούσε 

περισσότερο, θα ήταν και ο πιο πλούσιος, ούτε λέξεις θα 

υπήρχαν. Θα προσελκύαμε τον διπλανό μας με τα χέρια και 

με τα μάτια. Όλοι θα είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο, το ίδιο σπίτι 

και η κούραση της δουλειάς θα ήταν η ίδια για όλους. Ακόμη, 

ο κάθε άνθρωπος θα έκανε για δουλειά αυτό που πραγματικά 

του αρέσει, είχε βαρεθεί να ακούει τους ανθρώπους να 

σιχαίνονται το επάγγελμά τους… Στα ταξίδια του είχε 

συναντήσει και είχε μιλήσει με αεροσυνοδούς που ήθελαν 

να γίνουν τραγουδίστριες ή “φτασμένες” τραγουδίστριες 

που ήθελαν να γίνουν αεροσυνοδοί... Τέλος, δε θα υπήρχαν 

ρολόγια, ούτε βίαιοι θάνατοι, μόνο θάνατοι στα βαθιά 

γεράματα. Θα απαγορευόντουσαν ρητά οι καθρέφτες, ή 

μάλλον θα υπήρχαν, για να βάφονται οι γυναίκες! Το μόνο 

που θα ήταν υποχρεωτικό, θα ήταν μια φορά την εβδομάδα 

να πηγαίνεις εκδρομή στη φύση, ή βόλτα στην παραλία για 

περπάτημα, εκεί θα καθάριζε το μυαλό και έτσι θα έπαιρνες 

τις κατάλληλες αποφάσεις. Όπου οι αποφάσεις θα 

περιοριζόντουσαν σε τι δέντρο θα φυτέψω στην αυλή μου ή 
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με τι κουρέλια θα ντύσω το σκιάχτρο στον κήπο μου, και όχι 

πως θα πληρώσω τις ακάλυπτες επιταγές μου, ή τι δώρο θα 

κάνω στον εαυτό μου… 

Μερικά κορναρίσματα από τον απέναντι δρόμο τον 

έβγαλαν από την ουτοπία και από την ονειροπόληση και τον 

επανάφεραν βίαια στη πραγματικότητα. Θα ήθελε να 

κρατήσουν λίγο περισσότερο αυτές οι σκέψεις. Αυτές οι 

σκέψεις που είναι τελείως ελεύθερες… 
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Θησείο 
 
Ίσως το πιο όμορφο κομμάτι ολόκληρης της διαδρομής 

να είχε μόλις αρχίσει. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό το μέρος, 

του θύμιζε κάτι από την παλιά όμορφη Αθήνα. Τα σοκάκια, 

τα μαγαζιά και πάνω από όλα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι 

στην ουσία διαμορφώνουν έναν τόπο κι όχι ο τόπος τους 

ανθρώπους. Δεν πα’ να βρίσκεσαι στους κρεμαστούς κήπους 

ή στο RCM αν δεν υπάρχει αυτή η ζεστασιά και η συμπόνια 

για τον συνάνθρωπο, δε σου μένει ένα μέρος. Εδώ οι 

άνθρωποι είναι διαφορετικοί, είναι λίγο πιο αυθόρμητοι, 

μπορούν να σε κοιτάξουν στα μάτια, δίχως να φοβούνται. 

Αυτό είναι που έχει μείνει στο Θησείο, η αμεσότητα. Εδώ 

δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, κάποιοι μάλιστα 

θα σε χαιρετήσουν κι ας είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. 

Πράγματι, περιπλανήθηκε ανάμεσα στα σοκάκια, 

ξεχνώντας λίγο την κούραση που είχε. Αντάλλαξε κουβέντες 

με περαστικούς και απάνταγε στις ερωτήσεις των ανθρώπων 

για την πεταλούδα. Ναι, συνάντησε ανθρώπους, κυρίως 

μεγάλους σε ηλικία, που ρωτούσαν για αυτήν, για τα τρία 

στάδια της, για το είδος της, για τη διάρκεια ζωής της, αλλά 

και για “το φαινόμενο της πεταλούδας”. Άλλοι τους βγάζανε 

                                                 
 Royal College of Music = Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής, σχολή που 
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φωτογραφία ή έδιναν στον κ. Ασημένιο το κινητό για τους 

τραβήξει εκείνος. Ένα ήταν σίγουρο, δε θα είχαν ξαναδεί 

ποτέ τόσο υπάκουη πεταλούδα. 

Αν και η ώρα ήταν περασμένη, για τον έρωτα δεν ήτανε 

ποτέ. Παντού έβλεπες ζευγαράκια, καθισμένα στα παγκάκια, 

να σιγοψιθυρίζουν και να ανταλλάσσουν συνεχόμενα φιλιά. 

Εδώ του κύλησε ένα δάκρυ. Όσο κι αν προσπαθούσε να 

βγάλει από το μυαλό του την απουσία της γυναίκας του, η 

προσπάθεια τον έκανε να τη θυμάται πιο πολύ. Το πρόσωπό 

της ερχόταν ολόκληρο στην ισχνή μνήμη του και μαζί με το 

χαμόγελό της, τον έκαναν να χαμογελάει κι εκείνος. 

Κάθισε λίγο πιο μακριά από τα ζευγαράκια. Η ψυχική και 

η σωματική του κούραση τον έκανε να ξεχαστεί και να παίξει 

το παιχνίδι της μνήμης. Άφησε το σώμα του ελεύθερο, τα 

χέρια του έφυγαν από τα γόνατα και έπεσαν βαριά και άδεια. 

Με ανοιχτά τα μάτια άρχισε να θυμάται στιγμές που 

περάσανε μαζί. Θυμήθηκε το πρώτο κοίταγμα, την πρώτη 

φορά που την αντίκρισε. Είχε γράψει δεκάδες τραγούδια για 

αυτή μόνο τη στιγμή. Μετά που βρήκε θάρρος της μίλησε. 

Ήρθε το πρώτο φιλί. Εκεί πια η έμπνευσή του δε χωρούσε σε 

κανένα τραγούδι και σε καμία παρτιτούρα, απλά ζούσε τις 

όμορφες στιγμές που περνούσαν μαζί. Ύστερα ήρθε ο γάμος. 

Κρητικός παραδοσιακός γάμος με τα όλα του. Μαντινάδες, 

τσικουδιές, μπαλωθιές, χοροί μέχρι πρωίας, γλέντι 
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τρικούβερτο… Οι μνήμες κόντευαν να πεταχτούν από τα 

μάτια και να γίνουν αληθινές, μα δε γινόντουσαν! 

Κοίταξε αριστερά, προς την πεταλούδα, προσπαθώντας 

να ξεφύγει από το διονυσιασμό. Οι όμορφες αυτές στιγμές 

τον έκαναν να χαμογελάει πρόσκαιρα, για μια στιγμή, και 

μετά έφευγαν, γέμιζε συναισθήματα και την ίδια ώρα 

άδειαζε. Βαθιά μέσα του ήξερε πως έπρεπε να σταματήσει 

εδώ, να μην κάνει άλλες σκέψεις από το παρελθόν. Δεν 

μπορούσε όμως, ήταν αρκετά εξαντλημένος, οι εικόνες της 

θύμησης έγλυφαν τις πληγές του. Την έβλεπε γυμνή, στα 

πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, τότε που το απαλό της 

σώμα άγγιζε το δικό του και ανατρίχιαζε. Το κάθε της χάδι 

γινόταν αφορμή για μία νότα κι η κάθε της λέξη στίχος. Όλα 

μαζί δημιουργούσαν ένα χαμηλόφωνο τραγούδι, μια 

σερενάτα που έπαιζε για όσο καιρό ήταν παντρεμένοι. 

Η απάντηση του ουρανού σε όλα αυτά ήταν μια βροχή. 

Αυτό τον έκανε να ξυπνήσει λίγο από τη ραστώνη που 

βρισκόταν, αλλά και να τον ανησυχήσει μήπως και η βροχή 

δυναμώσει. Πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να περπατάει 

ξανά. Δεν έκανε πολλά μέτρα και αντίκρισε τσιγγάνους 

μικροπωλητές. Η ώρα ήταν περασμένη, αλλά για εκείνους 
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τώρα άρχιζε η μέρα. Το ψιλόβροχο δεν τους τάραξε ιδιαίτερα, 

ίσα ίσα που τους κρατούσε συντροφιά. Καθώς περνούσαν 

απαρατήρητοι οι δύο τους, -μιας και οι τσιγγάνοι ήταν 

απασχολημένοι με την τοποθέτηση της πραμάτειας- του 

ήρθε μια σκέψη, «πως ότι για εμάς θεωρείται ασήμαντο για 

αυτούς είναι σημαντικό, αλλά και αυτά που για εμάς είναι τα 

σημαντικά για αυτούς είναι ασήμαντα». Για παράδειγμα, 

μερικοί από αυτούς μαζεύουν γυάλινα μπουκάλια για να 

επιζήσουν, κάτι που για εμάς είναι το πλέον ασήμαντο. Για 

εμάς πάλι, σημαντικό είναι μια τηλεόραση πολλών ιντσών ή 

μια πισίνα, για αυτούς όμως, είναι τελείως ασήμαντα, αφού 

δεν έχουν ρεύμα ή νερό. 

Μέσα σε όλο αυτόν τον χαμό, εκείνη ακριβώς την ώρα 

και λίγο πιο δίπλα, στην Ιερά Οδό και στην Πειραιώς, 

γέμιζαν και τα κέντρα διασκεδάσεως ή μπουζούκια, όπως 

λέγονται. Εκεί φαίνεται η διαφορά των δύο πλευρών. Οι μεν 

κάνουν σαν τρελοί να βρουν ένα κομμάτι από γυαλί και οι 

δε κάνουν σαν τρελοί για να το σπάσουν. Το άσχημο της 

υπόθεσης είναι πως η μία πλευρά αγνοεί την ύπαρξη της 

άλλης, ή μάλλον κάνει πως την αγνοεί, αν και βρίσκονται 

τόσο κοντά. 
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Πετράλωνα 
 
Το πατρικό του σπίτι βρισκόταν εδώ, κάπου κοντά σε 

αυτόν το σταθμό. Διένυσε λίγα μέτρα και προσπάθησε να 

αναγνωρίσει την παλιά του γειτονιά. Μάταια όμως, η 

προσπάθεια του απέτυχε. Έχουν αλλάξει τόσα, και άλλα -τα 

κακά- έχουν παραμείνει ίδια. Έγιναν παρκινγκ για να 

χωράνε τα αμάξια ή τσιμεντοποιήθηκαν τα πάντα σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να κρύβουν τον ήλιο, άλλες φορές από τις 

μεγάλες πολυκατοικίες και άλλες φορές από τα δορυφορικά 

πιάτα και τους ηλιακούς. 

Σε όλη τη βαβούρα της αστικοποίησης και της αλλαγής 

αναγνώρισε κάποια μέρη, -ελάχιστα βέβαια- που είχαν 

μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη του. Σαν και τώρα αναγνωρίζει 

το μέρος που ήταν το οικόπεδο που παίζανε πετροπόλεμο 

και μπάλα. Ή άλλοτε τα πρωινά, που το έσκαγαν από το 

σχολείο και πήγαιναν μόνο για να κοιτάζουν τα σύννεφα. 

Τώρα, η όμορφη θέα κρύφτηκε και σε εκείνο ακριβώς το 

σημείο έχουν τοποθετηθεί τεράστιες πινακίδες με 

διαφημίσεις από τυχερά παιχνίδια, από κοινωνικά δίκτυα 

και από πολιτικούς αρχηγούς κομμάτων. Τις έχουν βάλει σε 

τόσο ψηλό σημείο, ώστε να μην μπορούν να αντιδράσουν τα 

παιδιά. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως είναι, πως τα παιδιά 

που θα γεννιούνται από τώρα και στο εξής, θα μεγαλώσουν 
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με αυτά τα “πρότυπα”. Εμφανώς πικραμένος ήπιε μια γουλιά 

νερό και συνέχισε να προχωράει. 

Ευτυχώς η βροχή δε δυνάμωσε, θαρρείς πως και ο καιρός 

ήταν μαζί του. Το κατέβασμα από τα Πετράλωνα του 

φαινόταν ήσυχο, δεν περνούσαν πολλά αμάξια και έτσι στο 

μυαλό του επικράτησε μια ηρεμία. Σε αυτό το σημείο ήθελε 

να αποτυπώσει τις εμπειρίες του, για το πως του φαινόταν η 

διαδρομή μέχρι και εκείνη τη στιγμή.  

Ο κάθε σταθμός του φαινόταν να έχει και μια 

διαφορετική κουλτούρα. Οι άνθρωποι, που εκείνοι αλλάζουν, 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αλλιώς συμπεριφέρονται 

στην Κηφισιά, αλλιώς εδώ στα Πετράλωνα. Το ντύσιμο τους 

αλλάζει, η ομιλία τους, μέχρι και το γέλιο τους! Όμως, η πιο 

έντονη εικόνα που του χαράχτηκε στο μυαλό, ήταν τα σπίτια 

που δεν είχαν ζωή. Τα περισσότερα ασφυκτιούσαν από 

σκοτάδι. Κανένα φως αναμμένο, κλειστά όλα τα 

παραθυρόφυλλα και οι πόρτες σφαλιστές. Λουλούδια δεν 

υπήρχαν στα μπαλκόνια, ή αν υπήρχαν ήταν μαραμένα. 

Τίποτα, ούτε ένα ίχνος ζωής, ούτε ένα ίχνος που να 

φανερώνει φροντίδα. Όλα τα σπίτια έμοιαζαν με ξενοδοχεία, 

που πληρώνουμε και πηγαίνουμε για μια νύχτα. Ακόμα και 

στους δρόμους επικρατούσε μια βουβαμάρα, μια πλήξη, μια 

ανυπόφορη σιωπή. Όταν πέρναγε με το τρένο και ανέβαινε 

για την Κηφισιά, δεν τη φανταζόταν έτσι τη διαδρομή, τόσο 
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μοναχική. Να προχωράει δηλαδή τόσα χιλιόμετρα και να μη 

συναντά κανέναν. Θαρρείς πως η ταχύτητα που έχουν 

κάποια πράγματα αποσοβεί κάποιες καταστάσεις. 

«Που να πάρει», είπε από μέσα του, φέρνοντας στο νου 

την παλιά γειτονιά του στη Κρήτη. «Έβγαινες στο μπαλκόνι 

και άκουγες τον αργαλειό να δουλεύει ή κάποιο ραδιοπικάπ 

να παίζει μουσική, τώρα πια δεν ακούγεται μουσική, ούτε 

μουσικά όργανα ακούγονται, ούτε σφυρίζουν τα παιδιά. 

Τώρα ακούγεται ο ήχος της σιωπής, ναι, ακούγεται μια 

εκκωφαντική σιωπή, σαν κάποιος να ξέχασε να βάλει στην 

πρίζα την ευτυχία... Τα σπίτια τα δικά μας ήταν χτισμένα 

πολύ μακριά το ένα από το άλλο, παρ’ όλα αυτά, μπορούσες 

να ακούσεις τους ήχους που μπορεί να βγάλει ένα σπίτι. 

Στην Αθήνα τα σπίτια είναι πυκνοκατοικημένα, κι όμως, 

ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Τότε, γνωρίζαμε τις συνήθειες 

των ανθρώπων, τι ώρα κοιμούνται, τι ώρα ξυπνάνε, τι 

ψηφίζουν! Τώρα, δε γνωρίζουμε ούτε το μικρό όνομα του 

γείτονα που μένει στη διπλανή ακριβώς πόρτα. Σαν άψυχα 

τρένα μοιάζουμε και εμείς, που περνάμε ανάμεσα από τα 

συναισθήματα των ανθρώπων, με μόνη διαφορά ότι εμείς δε 

σταματάμε». 

—Βγείτε για το Θεό έξω, είπε με χαμηλή φωνή, ενώ 

προχώραγε σταθερά και με μικρά βήματα. Βγείτε μια βόλτα, 

ένα τετράγωνο έξω από το σπίτι σας, ενώ θα βρέχει, χαρείτε 
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και την τελευταία στιγμή που είστε ζωντανοί. Βγείτε από τον 

εαυτό σας, βγάλτε τις μάσκες, μείνετε γυμνοί μπροστά στο 

αύριο. Ποιος στα αλήθεια, γνωρίζει το αύριο; 

Αν ένα καλό έχουν τα γεράματα είναι πως σε κάνουν να 

βλέπεις τον θάνατο πιο κοντά. Αυτό σε κάνει να θες να 

ζήσεις πιο πολύ. Όμως, μπορείς και να αδιαφορήσεις, -όπου 

είναι και το πιο εύκολο- και να χτενίζεις τα μαλλιά σου και 

να παίζεις πρέφα, αμέριμνος, κι αμίλητος στο καφενείο. 
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Ταύρος 
 
Πραγματοποίησε ένα ακόμα διάλειμμα. Τα πόδια του 

ήταν κομμένα τώρα πια, έτρεμαν από την κούραση, μετά 

βίας μπορούσε να κάνει μερικά βήματα, όμως σε αυτές τις 

δύσκολες καταστάσεις γεννιούνται από μέσα μας τα πιο 

ακραία και τα πιο νωθρά συναισθήματα. Ο άνθρωπος τότε 

και στο μεθύσι -μόνο που στο μεθύσι παραφέρεται- 

ξεστομίζει αλήθειες, αλήθειες που δεν έχει παραδεχτεί ούτε 

στον ίδιο του τον εαυτό. Κάτι ανάλογο ένιωθε αυτή τη στιγμή 

ο κ. Ασημένιος, καθώς ξανάρχισαν να πέφτουν αθόρυβα οι 

σταγόνες της βροχής. Λίγες, αλλά αρκετές για να τον 

φορτίσουν. 

Καθώς έτρωγε ένα κρουασάν που είχε πάρει από το 

περίπτερο, εμφανίστηκε ένα κοριτσάκι. Ήταν κάπου στα 

δώδεκα, πράγμα περίεργο για το περασμένο της ώρας. Ήταν 

ξυπόλητη και φορούσε κόκκινες κάλτσες, μια μπλε σκούρα 

μπλούζα και μια γκρι φόρμα. Ακόμα, το μελαψό της δέρμα, 

τον έκανε να καταλάβει πως είναι τσιγγανάκι, επίσης στο 

στήθος της κράταγε και ένα ακορντεόν. Το κορίτσι κοίταζε 

καλά καλά τον κύριο Ασημένιο, την πεταλούδα, αλλά πιο 

πολύ το κρουασάν. Βλέποντας το κορίτσι να περνάει, 

δοκίμασε αυτή τη φορά να μιλήσει πρώτος. 

—Έχω άλλο ένα στην τσάντα, το θες; 
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 Εκείνη πέταξε από τη χαρά. Αμέσως έβγαλε από πάνω 

του το ακορντεόν και στρογγυλοκάθισε στο παγκάκι, ακριβώς 

δίπλα του. 

 —Πώς σε λένε; 

 —Άννα, εσένα; 

 —Ασημένιο· σου αρέσει το κρουασάν αυτό; 

 —Ου, πάρα πολύ… μα τι ωραία πεταλούδα είναι αυτή, 

μαζί σου είναι; 

 —Ναι, κατά κάποιο τρόπο… που ήσουνα πριν; 

 —Δούλευα σε μια ταβέρνα στο Μοσχάτο. 

 —Ξέρεις να παίζεις καλά ακορντεόν; 

 —Είναι το μοναδικό πράγμα που ξέρω, μιας και δεν πάω 

σχολείο. 

 —Κρίμα, θα έπρεπε να πηγαίνεις. 

 —Ναι, θα έπρεπε, έχεις άλλο κρουασάν; 

 —Όχι δεν έχω άλλο, νερό έχω μόνο. 

 —Νερό δε θέλω… 

 —Και μετά από εδώ που θα πας; 

 —Θησείο, που είναι η οικογένεια μου, αλλά πολλά δε 

ρωτάς, συνέντευξη μου παίρνεις παππούλη; 

 Γέλασε, και αναρωτήθηκε από μέσα του αν είχε γελάσει 

έστω και λίγο σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. 

 —Εσύ, τι κάνεις εδώ μόνος με μια πεταλούδα;  

 Ξανά ρώτησε το κορίτσι. 
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 —Εγώ… περπατάω. 

 —Α, τι περίεργο και αυτό. Κανά ψιλό έχεις; 

 —Ψιλό; Λεφτά εννοείς; Πάρε όσα έχω… και έβαλε το χέρι 

του στην τσέπη και της έδωσε όλα τα λεφτά που είχε. 

 —Δεν πήγε καλά η βραδιά; είπε ο κ. Ασημένιος. 

 —Καλά πήγε, σήμερα Σάββατο είναι η μέρα που μεθάνε 

οι άνθρωποι και μας αφήνουν παραπάνω λεφτά... 

 Η προφορά του κοριτσιού ήταν σπαστή και μιλούσε με 

ένα βαρύ τόνο, επιπλέον, έβλεπες μέσα στα μάτια της το κρύο 

και τον πόνο, κατάλαβε αμέσως πως πρέπει να είχε περάσει 

πολλές ώρες έξω στο δρόμο. Έτσι τη ρώτησε. 

 —Πώς είναι ο κόσμος εκεί έξω; 

 Η Άννα ξαφνιάστηκε λίγο, αλλά ύστερα με κατεβασμένο 

το κεφάλι αποκρίθηκε. 

 —Δε μου έχει συμβεί τίποτα καλό, εσύ να μου πεις, που 

φαίνεσαι και σοφός άνθρωπος. 

 Ο κ. Ασημένιος ξαναγέλασε, αλλά έμεινε σιωπηλός. Για 

λίγη ώρα δε μιλούσαν, αλλά στο κεφάλι του κάτι 

στριφογύριζε, ώσπου του ήρθε μια ιδέα.  

 —Επειδή ούτε άλλα λεφτά έχω να σου δώσω, αλλά ούτε 

άλλο κρουασάν, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου 

πω ένα παραμύθι. 

 Τότε το πρόσωπο του κοριτσιού έλαμψε από χαρά και 

είπε. 
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 —Μα αυτό είναι καλύτερο και από λεφτά! Τα δικά σας 

παραμύθια είναι τα καλύτερα! 

 Εν τω μεταξύ, ο κ. Ασημένιος δεν ήξερε ούτε ένα 

παραμύθι, όμως η κούραση, η μοναξιά, και ο διάλογος με 

την πεταλούδα, του είχαν γεννήσει αρκετά συναισθήματα, 

που μπορούσε να τα προσαρμόσει σε κάποια ιστορία, ή τέλος 

πάντων σε κάτι που να θυμίζει παραμύθι. Επίσης, ήθελε να 

τα γράψει, αλλά από τη βιασύνη του να ολοκληρώσει τη 

διαδρομή, έλεγε πως στο επόμενο διάλλειμα θα κάτσει να 

γράψει την ιστορία, κάτι που όμως που δε συνέβη ποτέ, 

μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε τώρα σχεδόν αυτοσχεδίαζε. 

Το κορίτσι πήρε το ακορντεόν από το παγκάκι και το 

ακούμπησε κάτω, έβαλε τα πόδια της πάνω στο παγκάκι και 

ακούμπησε αναπαυτικά προς τη μια γωνία. Η πεταλούδα 

πέταξε δίπλα της. 

—Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε σε έναν κήπο μια 

πεταλούδα. Αυτός ο κήπος ήταν τεράστιος, μα ήταν κλειστός, 

ήταν ένα μεγάλο θερμοκήπιο, στο οποίο ο ήλιος, το νερό και 

η τροφή ερχόντουσαν μόνο μέσα από τεχνητά μέσα. Αυτή η 

πεταλούδα λοιπόν, είχε περάσει τα προηγούμενα στάδια της 

μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι οι μεταμορφώσεις της είχαν γίνει 

με σχετικά ταχύ ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ 

όμορφη, και τα φτερά της ήταν τεράστια και έτσι έλαμπαν 

πολύ περισσότερο από τις συνηθισμένες πεταλούδες. 
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Βέβαια, παρατηρώντας καλά, είχε τόσο έντονα 

χαρακτηριστικά που από την πολύ ομορφιά έπαυε να είναι 

όμορφη… Θα αναρωτιέσαι μικρή μου Άννα, πως η 

πεταλούδα βρέθηκε κλεισμένη στο θερμοκήπιο. Η απάντηση 

είναι απλή, κάποιοι είχαν τη φαεινή ιδέα να κλείσουν μαζί 

με τα φρούτα τους και μια πεταλούδα, για να δουν πως θα 

συμπεριφέρεται και πόσες μέρες θα ζήσει, έτσι για γούστο… 

Μιας και ήταν το μοναδικό έντομο στο θερμοκήπιο, είχε 

δημιουργήσει ένα παιχνίδι για να περνάει τον καιρό της. 

Ήταν απλό και κατανοητό, χωρίς πολλούς κανόνες. Σκοπός 

του παιχνιδιού ήταν να παραμείνει για όσο περισσότερο 

χρόνο πάνω στον αέρα… αλλά τα πολύ μεγάλα φτερά που 

είχε, την εμπόδιζαν να πετάξει καλά... Βέβαια, αυτό το 

παιχνίδι στην αρχή της άρεσε, την κρατούσε σε ετοιμότητα, 

την έκανε να περνάει καλά… Ο καιρός περνούσε και αφού 

δεν μπορούσε να βρει κανένα άλλο παιχνίδι βαρέθηκε, 

επίσης, μέσα στο θερμοκήπιο δε συνέβαιναν και πολλά 

πράγματα για να απασχοληθεί και κουράστηκε να βαριέται. 

Παρ’ όλα αυτά, σε μια ανύποπτη χρονική στιγμή, 

σκαρφίστηκε ένα τρόπο για να φύγει από εκεί μέσα. Την ώρα 

που θα μπει ο ιδιοκτήτης ή όποιος άλλος δούλευε εκεί, αυτή 

θα κρυφτεί κάπου κοντά στην πόρτα και με ένα σάλτο θα 

βγει… Έτσι και έγινε. Με το που βγήκε στον έξω κόσμο όλα 

άλλαξαν. Καταρχάς, κρύωνε και δεν μπορούσε να πετάξει 
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σχεδόν καθόλου με τις υπάρχουσες καιρικές συνθήκες, αν 

και βρισκόμασταν σε καλοκαιρινό μήνα. Ακόμα, έβρισκε τον 

έξω κόσμο πολύ φτωχό και δύσκολο στη προσαρμογή. 

Επίσης, είπε πως θα είναι καλό να μην απομακρυνθεί πολύ, 

γιατί αν δεν της άρεσε ο έξω κόσμος, θα ήταν καλό να 

γυρίσει πάλι μέσα. Έτσι βρήκε ένα μέρος ακριβώς δίπλα από 

το θερμοκήπιο, σε ένα χώρο που βρισκόντουσαν σκουπίδια… 

Έκατσε εκεί μία ολόκληρη μέρα, χωρίς να αναζητήσει τροφή 

ή να δει κάτι παραέξω, στο σημείο που οι μυρωδιές και το 

τοπίο ήταν αποκρουστικά. Εκείνη την ώρα κάποιος έμπαινε 

μέσα στο θερμοκήπιο και έτσι πέταξε γρήγορα κοντά στην 

πόρτα. Η πόρτα άνοιξε και μαζί με αυτήν και η ελευθερία της 

πεταλούδας. Έτσι ξαναβρέθηκε μέσα… Οι υπεύθυνοι 

άργησαν να κλείσουν την πόρτα μιας και είχαν καταλάβει 

πως έλειπε το πειραματόζωό τους. Η πεταλούδα όμως έμεινε 

κοντά σε εκείνο το σημείο, ανάμεσα παλιού και νέου 

κόσμου, σκεφτόταν να βγει πάλι έξω, μα δίσταζε. Χωρίς να 

καταλάβει πότε πρόλαβε ο άνθρωπος να κάνει τις δουλειές, 

η πόρτα έκλεισε και κλειδώθηκε… Πέταξε ύστερα σε ένα 

σημείο που το σελοφάν ήταν πιο ξεβαμμένο, από εκεί 

μπορούσε να κοιτάζει τις άλλες πεταλούδες που 

βρισκόντουσαν έξω να πετάνε. Στη θέα τους είχε 

συμφωνήσει πως την επόμενη φορά που θα έρθει κάποιος, 

εκείνη θα φύγει και δε θα ξαναγυρίσει, μια σκέψη όμως που 
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τέλειωνε κάθε φορά που άνοιγε κάποιος την πόρτα. Εκείνες 

ακριβώς τις στιγμές έβρισκε άλλα πράγματα να κάνει, δήθεν 

πως σκεφτόταν ή έκανε πως έπαιζε. 

Εδώ ο κ. Ασημένιος έκανε μια παύση, για να σκεφτεί λίγο 

πιο καθαρά το τέλος, περίπου το ήξερε από την αρχή, πριν 

ακόμα καλά καλά πει τις πρώτες του λέξεις, μα δεν είχε 

ξεκαθαρίσει μέσα του αν ήθελε να στενοχωρήσει τη 

μικρή· αλλά για κάποιο περίεργο λόγο κάτι τον έσπρωχνε να 

συνεχίσει την ιστορία έτσι ακριβώς όπως την είχε σκεφτεί. 

—Και για να μη στα πολυλογώ, ο καιρός περνούσε και η 

συμπεριφορά της πεταλούδας γινόταν πιο αλλόκοτη, γινόταν 

πιο δύστροπη και πιο μελαγχολική. Πια είχε μεγαλώσει και 

είχε ξεπεράσει στο διπλάσιο τη μικρή διάρκεια που ορίζει η 

φύση για αυτό το είδος των λεπιδόπτερων. Αν παλιότερα δεν 

μπορούσε να πετάξει καλά, τώρα δεν μπορούσε να πετάξει 

καθόλου… μόνο να περπατήσει μπορούσε και επιπλέον, τώρα 

είχαν παραμορφωθεί κατά πολύ τα χαρακτηριστικά της… 

Ώσπου, βάδισε αργά αργά προς την πόρτα, με κακές 

διαθέσεις στο μυαλό της. Αφού πέρασε μία μέρα, ο 

άνθρωπος ξαναεμφανίστηκε και αφού είχε καταλάβει πως η 

πεταλούδα του δεν μπορεί να κουνηθεί τώρα πια, δεν 

ασχολήθηκε με το να κλείσει την πόρτα, έτσι είχε όλο το 

χρόνο για να αποφασίσει τι ήθελε να κάνει. Δυστυχώς όμως, 

πήγε και στάθηκε στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρισκόταν 
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πριν από καιρό, στο σημείο του δισταγμού της. Έκατσε εκεί, 

βαριά και αδύναμη, κοιτάζοντας τον έξω κόσμο με μάτια 

δακρυσμένα, γνωρίζοντας το τέλος της… Ο άνθρωπος αφού 

τελείωσε με τις δουλειές του έκλεισε με δύναμη την πόρτα, 

κλείνοντας μαζί και την πεταλούδα... Ευτυχώς δεν πόνεσε ο 

θάνατός της, ήταν ακαριαίος. 

 

 

Τα μάτια του κοριτσιού ήταν βουρκωμένα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του παραμυθιού, μέχρι που στο τέλος δε 

φαινόντουσαν καθόλου τα δακρυσμένα της μάτια. Ο κ. 

Ασημένιος τότε την πήρε στην αγκαλιά του και την 

παρηγόρησε ψιθυρίζοντας της συγνώμες. Έκλαιγε και ο ίδιος 

χωρίς να σκέφτεται τίποτα εκείνη τη στιγμή. 

—Συγγνώμη Αννούλα μου, δεν ήθελα να σε πληγώσω, δε 

ξέρω πως μου γεννήθηκε αυτό το παραμύθι… δεν ξέρω γιατί 

τουλάχιστον δεν άλλαξα το τέλος του, να το κάνω έστω λίγο 

χαρούμενο… 

Η Άννα για περίπου ένα λεπτό δε σταμάτησε να κλαίει. 

Όταν μια ηρέμισε είπε. 

—Δεν πειράζει κύριε, το παραμύθι σου μου άρεσε και θα 

το κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Πάρε αυτό το 

μενταγιόν που έχω στο χέρι, μου το έδωσε η προγιαγιά μου, 
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στο δίνω για να σε φυλάει. Μπορεί να είναι κοριτσίστικο, 

αλλά εσύ μπορείς να το έχεις στη τσέπη σου. 

Είπε το κορίτσι, ενώ παράλληλα σκούπιζε τα μάτια της 

και ρουφούσε τη μύτη της από τα δάκρια. 

—Σε ευχαριστώ Αννούλα, και κάποια στιγμή ελπίζω να 

με συγχωρέσεις…  

Η Άννα σηκώθηκε από το παγκάκι, πήρε το ακορντεόν 

στα χέρια, το φόρεσε και άρχισε να περπατάει. 

—Να προσέχεις στο δρόμο… είπε ο κ. Ασημένιος. 

—Κι εσύ… 

—Αντίο. 

—Γεια. 

 

 

Το μενταγιόν που είχε τώρα ο κ. Ασημένιος στα χέρια του 

απεικόνιζε δυο χελιδόνια να φιλιούνται. 
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Καλλιθέα 
 
Τα δάκρυα είχανε μείνει στο πρόσωπό του, όπως μένει 

το νερό πάνω σε ένα στεγνό ποτάμι, όμως αυτή τη στιγμή 

δεν είχανε τόσο πικρή γεύση. Ο χρόνος για να φτάσει στον 

επόμενο σταθμό είχε ημερεύσει την οργή του και ο πόνος 

που ένιωθε ήταν λιγότερος. Τα δάκρυα του έκαναν καλό, και 

τώρα ένιωθε καλύτερα από όλη τη διάρκεια της διαδρομής. 

Μέσα του είχε ησυχάσει, είχε ηρεμήσει. Αναλογιζόταν 

βουβά, πως έζησε την πιο πρωτόγνωρη εμπειρία της ζωής 

του και πως για να πει αυτή τη φράση, έπρεπε να ασπρίσουν 

τα μαλλιά του και τα γένια του... και πως του γεννηθήκαν ένα 

σωρό συναισθήματα, βγαίνοντας απλά και μόνο για να 

περπατήσει… 

Το βλέμμα του έπεσε στα φτερά της πεταλούδας, ήταν 

τόσο υπέροχο αυτό το απειροελάχιστο τετραγωνικό θέας που 

καταλάμβανε πάνω στη γη! Όμως, ένα μέρος από το 

αριστερό της φτερό είχε κοπεί. Αναρωτήθηκε πώς και από 

πού να κόπηκε, μα ύστερα σκέφτηκε πως έχει πετάξει τόσο 

πολύ σήμερα, κάπου θα σκάλωσε και θα τραυματίστηκε. 

Παρ’ όλα αυτά, και με κομμένα τα φτερά, μπορούσε να 

πετάξει! 
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Τις τελευταίες οχτώ ώρες έζησε την Αθήνα έτσι όπως δεν 

την είχε ζήσει εβδομήντα χρόνια, έμαθε τις κρυφές πτυχές, 

αλλά και τους δρόμους που δε θα έβλεπε αν είχε κάνει την 

ίδια διαδρομή με αμάξι, ή ακόμα και κολλημένος στο 

παράθυρο του τρένου. Υπολόγισε με το μυαλό του πως το 

δρομολόγιο Καλλιθέα–Μοσχάτο το τρένο το κάνει περίπου 

δυόμισι λεπτά και αυτός για να φτάσει στο Μοσχάτο με τα 

πόδια, χρειάζεται κάπου στη μιάμιση ώρα. Ο κάθε άνθρωπος 

θα έλεγε πως έχασε τον χρόνο του, αλλά για τον ίδιο κάθε 

άλλο παρά χαμένος μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος. 

Αναρωτιόταν πάλι, αν έχει μείνει για τόσο μεγάλο χρονικό 

διάστημα έξω από το σπίτι του· αλλά και πόσες ανατροπές 

μπορούν να χωρέσουν σε μια μονάχα μέρα. Θυμόταν πως 

τους νότιους σταθμούς τους είχε φωτογραφίσει παλιότερα 

και δεν έκανε πάνω από δύο-τρείς ώρες έξω από το σπίτι και 

πως τα γεγονότα που του συνέβαιναν δε ξεπερνούσαν το ένα 

την ημέρα, τώρα όμως το ένα “χτύπημα” διαδεχόταν το άλλο. 

—Όλη η ζωή βρίσκεται εδώ, ανάμεσα στις ράγες του 

τρένου. Οι σταθμοί λένε ψέματα, εκεί το μόνο που κάνουν οι 

άνθρωποι είναι να κοιτάζουν πότε θα έρθει το επόμενο 

δρομολόγιο και να προσπαθούν να υπολογίσουν σε ποιο 

βαγόνι θα καθίσουν, έτσι ώστε να βρεθούν πιο κοντά στην 

έξοδο. Γιατί να μην ονόμαζαν τους σταθμούς με ονόματα 

από αισθήματα; Μόνο στη σκέψη, αλλά και στη προφορά, θα 
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αισθανόσουν καλύτερα. Επόμενη στάση Αγάπη, Έρωτας, 

Ευτυχία, Χαρά, Συμπόνια, Γαλήνη, Αρμονία· τι ειρωνεία, ο 

ένας εκ των δύο σταθμών που είναι ονοματισμένος με 

κάποιο αίσθημα να είναι ο σταθμός της Ομόνοιας… Πόσο 

αξίζει μια αγκαλιά Θεέ μου; Ένα φιλί στο μάγουλο από έναν 

άνθρωπο που αγαπάς; Για πολλούς είναι ρουτίνα, αλλά για 

όσους δεν το έχουν είναι χρυσός… 

Όλα αυτά μοιάζουν με ένα δρομολόγιο που καλείται να 

πραγματοποιήσει ο άνθρωπος, όχι όμως την ώρα που πρέπει 

να ζητήσει βοήθεια, αλλά την ώρα που είναι απόλυτα 

ευτυχισμένος και δεν του λείπει τίποτα. Πάνω σε εκείνη τη 

στιγμή, αν μπορέσει να χτίσει μία μικρή φωλιά, όλη η ζωή 

του θα αλλάξει προς το καλύτερο. Σε αυτό το μοιραίο λάθος 

υπέπεσε και αυτός, και με την ανάγνωση του άρθρου και με 

τη γυναίκα του. Δεν του έλειπε κάτι για να την αγαπήσει ή 

δε χρειαζόταν κάτι ακόμα για να ξεκινήσει τη διαδρομή, τα 

είχε όλα μπροστά του και αυτός έψαχνε τρόπους πίσω του. 

—Γιατί χρειάζεται να πάθει κάποιος καρκίνο για να 

καταλάβει πως η ζωή είναι μικρή; Γιατί πρέπει να χάσει 

κάποιον δικό του άνθρωπο για να τον αγαπήσει; Γιατί 

πρέπει να πονέσουμε για να δούμε τον μέσα μας εαυτό; Οι 

όμορφες στιγμές της ζωής είναι λίγες και μικρές, τόσο μικρές 

όσο και οι κόκκοι της άμμου ή οι νιφάδες του χιονιού ή οι 

στάλες της βροχής. 
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Στράφηκε λίγο στην πεταλούδα, καθώς εκείνη πετούσε 

ανέμελη. Του φαινόταν υπέροχο να τη βλέπει μόνο να 

πετάει! 

—Μα στ’ αλήθεια, αυτό είναι. Ξεχάσαμε να αγαπάμε το 

απλό. Το κοίταγμα. Το τίναγμα των φτερών της, αυτή η 

φαινομενικά ασήμαντη κίνηση, αυτή η κίνηση που εκφράζει 

την καθημερινότητα και τη συνήθεια, αυτή η κίνηση μπορεί 

να γίνει η αιτία για τις μεγαλύτερες αλλαγές, αν επιλέξουμε 

στη ζωή μας να μας αρέσει το απλό, όχι το λίγο, αλλά το απλό, 

το αβίαστο και το αυθόρμητο. 
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Μοσχάτο 
 
Έκοψε μέσα από το πάρκο που εκείνη την ώρα και για 

ένα περίεργο λόγο το βρήκε ανοιχτό, αν και το ωράριο 

λειτουργίας έλεγε 06:30-23:00. Το θεώρησε και αυτό ένα 

ακόμη καλό σημάδι που του στέλνεται για να μπορέσει να 

τελειώσει τη διαδρομή, αφού αν δεν ήταν ανοιχτό, θα έπρεπε 

να περπατήσει πολύ παραπάνω. 

Περνώντας από την Καλλιθέα στο Μοσχάτο η πεταλούδα 

άρχισε να πετάει κάπως περίεργα, ήθελε με τη συμπεριφορά 

της να του δείξει κάτι. Κάτι που σίγουρα εκείνος αγνοούσε. 

Τα ζώα μπορούν να ακροαστούν τον κίνδυνο από μακριά ή 

κάποια ξαφνική μεταβολή στην ατμόσφαιρα ή ένα 

επικίνδυνο συμβάν που μπορείς να αποφύγεις. Περπάταγαν 

και πέταγαν πάντα κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης η 

οποία εκτεινόταν από το Θησείο και κατέληγε εδώ, στο 

Μοσχάτο. Ένας δρόμος που του έφερνε πολλές παιδικές 

χαρές, αλλά και πολλά εφηβικά τραύματα. Ακόμα, ήξερε πως 

αυτοί οι δυο σταθμοί που απομένουν, είναι και οι 

μεγαλύτεροι της “πράσινης γραμμής”, κοντά στα δύο 

χιλιόμετρα ο κάθε ένας. 

Αφού το μέρος προσφερόταν για ξεκούραση, -μιας και η 

διαδρομή μέσα από το πάρκο ήταν πολύ όμορφη- βυθίστηκε 

σε ένα παγκάκι. Ποτέ άλλοτε δεν είχε νιώσει την ηδονή του 



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

 

 

131 

 

να κάθεται κάπου. Χωρίς να δώσει μεγάλη σημασία στην 

πεταλούδα έβγαλε από το μυαλό του όλες τις σκέψεις, 

προσπάθησε έτσι να ξεκουράσει λίγο την ανημποριά του. 

Έκλεισε τα μάτια του και μέτραγε πόσες στάσεις απομένουν. 

Ένα συναίσθημα χαρμολύπης απλωνόταν στο μυαλό του, 

κοίταζε ύστερα εκείνη, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο. 

Την έβλεπε που ισορροπούσε με κάποια δυσκολία πάνω 

στην ξύλινη δοκό και αναρωτήθηκε φωναχτά. 

—Αλήθεια μικρή μου, τι θα διάλεγες από τα δύο; Να 

μπορείς να περπατάς ή να μπορείς να πετάς; 

Εκείνη για μια στιγμή κοντοστάθηκε και ύστερα έκανε 

μερικά βήματα, μέχρι που τον έφτασε. 

—Μα γιατί να συμβαίνει αυτό; Αν με ρώταγες, 

πεταλούδα μου εσύ, θα έλεγα να μπορώ να πετώ και να 

βλέπω τον κόσμο από όσο ψηλά τον βλέπεις εσύ. Να 

διασχίζω με αυτόν τον τρόπο τους αιθέρες, να πετάω κοντά 

στα σύννεφα.  

Είπε με κάποια μελαγχολία και συνέχισε. 

—Γιατί δεν μας αρέσει αυτό που έχουμε, γιατί ζηλεύουμε 

τις ζωές των άλλων; Γιατί αν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε 

τη ζωή μας θα το κάναμε χωρίς κανένα δισταγμό; Γιατί δε 

θεωρούμε τον εαυτό μας μοναδικό; 

Έκλεισε τα μάτια του πάλι και προσπάθησε να βρει 

μερικές απαντήσεις στο σκοτάδι. Όμως το σκοτάδι δεν 
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απαντάει. Μην μπορώντας να αντέξει στην κούραση, 

κοιμήθηκε στο παγκάκι. Οι ανάσες του έβγαιναν βαριές, 

σχεδόν ροχάλιζε. Η πεταλούδα σκέφτηκε να τον ξυπνήσει, 

αλλά τον άφησε λίγο να ξεκουραστεί, το είχε ανάγκη, όπως 

και αυτή άλλωστε. Με συνέπεια να κλείσει και εκείνη τα 

βλέφαρά της και να αποκοιμηθεί. Η συνέχεια της διαδρομής 

έμελλε να είναι μετέωρη από τη στιγμή που κι οι δυο τους 

είχαν αφεθεί στην αγκαλιά του Μορφέα. 

Η ώρα είχε πάει 5:10, τα πρώτα πουλιά έκαναν την εμφάνισή 

τους, η κούραση τους όμως ήταν τόσο μεγάλη που δε 

ξύπνησαν από αυτό. Το πρώτο δρομολόγιο είχε ξεκινήσει 

από τον Πειραιά και ο θόρυβος καθώς έφτανε στο Μοσχάτο, 

ήταν αρκετός για να τους ταρακουνήσει και να τους κάνει 

να σηκωθούν. Άνοιξαν και οι δυο τα μάτια τους ταυτόχρονα 

και αναρωτηθήκαν πόση ώρα κοιμόντουσαν. Τους είχε 

φανεί αιώνας, μα είχαν κοιμηθεί μόνο δεκαπέντε λεπτά. Το 

τοπίο τους κούρασε αυτόματα, γιατί αυτά τα λίγα λεπτά που 

είχαν κλείσει τα μάτια τους, τα χρώματα της νύχτας είχαν 

αντικατασταθεί λίγο από εκείνα του πρωινού. Ο κύριος 

Ασημένιος κατάλαβε πως τα πράγματα είχαν γίνει πολύ 

δύσκολα, η κούραση έφερε ρίγος και το ρίγος μικρούς 

πονοκεφάλους, που με την απουσία των χαπιών ήταν 

δύσκολο να τους αποφύγει, επίσης, σε όλη τη διάρκεια της 

διαδρομής δεν είχε τραφεί καλά, κάτι που χειροτέρευε ακόμα 
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πιο πολύ την κατάστασή του. Πόναγε πάρα πολύ, πλέον η 

διαδρομή τον είχε κάνει ράκος. 

Καθώς είδε το τρένο να περνά σκέφτηκε να σταματήσει 

και να περιμένει το πρώτο δρομολόγιο, που ήδη είχε φύγει 

από την Κηφισιά. Έλεγε από μέσα του, «τι άλλο ζητάω από 

αυτήν τη διαδρομή, έφτασα σχεδόν στο τέρμα, ας πάρω το 

τρενάκι κι ας γυρίσω σπίτι μου». Τώρα είχε να αντιμετωπίσει 

το μεγαλύτερο πειρασμό που μπορούσε να του δοθεί και 

αυτό λίγο πριν από το τέλος. Αυτό μόνο έφτανε για να τινάξει 

ολόκληρη τη διαδρομή στον αέρα και να τον κάνει να μην 

την ολοκληρώσει. 

Παρ’ όλα αυτά, ένα ακόμα πράγμα που τον κρατούσε 

όρθιο ήταν η καλή εκπαίδευσή του. Είχε συνηθίσει από τον 

καιρό που σπούδαζε, να μετατρέπει τις δυσκολίες σε 

ευκαιρίες. Τα δύσκολα κομμάτια στο πιάνο αποτέλεσαν και 

τα μεγαλύτερα άλματα στη μάθησή του. Αν και η πρώτη 

εντύπωση ήταν πάντα βιαστική και απογοητευτική, με την 

κατάλληλη προσπάθεια έφτανε σε ένα επίπεδο, όπου μετά 

ήταν δύσκολο να σταματήσει. Κάθε ένα τέτοιο τραγούδι είχε 

να του χαρίσει και μια ιστορία. Όσο πιο δύσκολο κομμάτι, 

τόσο πιο ωραία ένιωθε στο τέλος, όταν πια το είχε μάθει. Η 

εξάντληση όμως που ένιωθε αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε 
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να συγκριθεί με την δυσκολία της πρίμα βίστα ή ενός 

απαιτητικού κονσέρτου στο πιάνο. 

—Ένας γέρος άνθρωπος με προβλήματα στα αρθριτικά 

του, τι γυρεύει στους δρόμους;  

Έλεγε και ξανάλεγε. Άκουγε όλους τους ανθρώπους που 

τον πρόσβαλαν και τον κακολόγησαν και οι φωνές τους 

τρύπαγαν τη ψυχή του, σαν μια φάλτσα νότα μέσα στη 

σιωπή. Γύρισε τη ματιά του στην πεταλούδα, -ανά 

διαστήματα την έβγαζε τελείως από το μυαλό του- 

απελπισμένος όπως ήταν, τη ρώτησε. 

—Τι να κάνουμε μικρή μου, να πάρουμε το τρένο και να 

γυρίσουμε σπίτι; 

Ύστερα κάρφωσε τα μάτια του στα φτερά της. Εκείνη 

προσγειώθηκε γλυκά στην αναστροφή της παλάμης του και 

με μια σθεναρή κίνηση των φτερών της, είπε «όχι». 

—Σε εμπιστεύομαι μικρή μου, εσύ με οδήγησες μέχρι 

εδώ, εσύ θα με βοηθήσεις να τελειώσω το ταξίδι. 

Είπε με κάποιο δισταγμό και έκανε να σηκωθεί. Τα πόδια 

του ήταν πολύ βαριά, σαν σίδερα, αλλά η ψυχή του ελαφριά, 

ελαφριά σαν μια πεταλούδα. 

—Τώρα θα περπατήσω με το μυαλό και όχι με τα πόδια.  

                                                 
 Εκτέλεση μουσικού κομματιού χωρίς προηγούμενη μελέτη ή πρόβα. 
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Είπε κοιτάζοντας προς εκείνη. Αφού έριξε λίγο νερό στα 

μάτια του και λίγες σταγόνες στα κομμένα φτερά της 

μικρούλας, ετοιμάστηκε να ξαναξεκινήσει. Πριν αρχίσει να 

κατηφορίζει είπε. 

—Τώρα μετά από τόση κούραση, μετά από τόσο δρόμο, 

είμαι σε θέση να πω απόλυτα, πως η αρθρίτιδα γεννήθηκε 

από τη μη υλοποίηση του ονείρου. Αυτό το απωθημένο που 

κουβάλαγα τόσα χρόνια μέσα μου, έγινε καρκίνωμα και 

μεταφέρθηκε σιγά σιγά στην ψυχή. Η ψυχή και το σώμα 

όμως, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι πέρασε και στα 

πόδια… Ακόμα κι αν δε φτάσουμε πεταλούδα μου μέχρι το 

τέλος και δεν ανακαλύψουμε το θησαυρό, θα έχουμε 

ανακαλύψει ένα μικρό ουράνιο τόξο μέσα μας. Ακόμα και 

ένα σταθμό να είχαμε διανύσει μικρή μου, πάλι 

ευχαριστημένος θα ήμουν. 

Είπε με σιγανή φωνή, αλλά στέρεη φωνή. 

Όμως δεν ήταν διατεθειμένος να τα παρατήσει τώρα. 

Αφού ξεκουράστηκε ακόμα ένα λεπτό, σηκώθηκε. Είχε 

καταλάβει πως ο επόμενος σταθμός θα είναι ο πιο δύσκολος, 

αλλά με μια μικρή σκέψη ξεπέρασε την κούραση. Κάπου εδώ 

κατάλαβε, πως έπρεπε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην 

πεταλούδα, μιας και τον είχε προειδοποιήσει ότι κάτι κακό 

θα συμβεί, αφού αν δεν αποκοιμιόταν στο παγκάκι, σίγουρα 

θα είχε περισσότερες δυνάμεις. 
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Ευτυχώς και η έξοδος από το πάρκο ήταν ανοιχτή και δε 

χρειάστηκε να ανέβει τα κάγκελα. Η βροχή που δεν έγινε 

μπόρα, οι ανοιχτές πόρτες, φυσικά η πεταλούδα, ήταν μερικά 

μόνο από τα καλά σημάδια που όταν σκεφτόταν για τη 

διαδρομή στο νοσοκομείο, δεν τα είχε προβλέψει καθόλου. 

Εκείνος σκεφτόταν μόνο τα αρνητικά και τις δυσκολίες που 

θα συναντήσει μπροστά του. Το ένα όμως διαδέχτηκε το 

άλλο τόσο γλυκά και έτσι μπορούσε να συνεχίσει το μακρύ 

ταξίδι του πιο εύκολα. Κάπου στο τέλος του πάρκου ο 

Ηλεκτρικός χάνεται, μιας και η Λεωφόρος Κηφισού 

εκτείνεται κάθετα των γραμμών. Δεν ανησύχησε όμως, αφού 

είχε περπατήσει τη διαδρομή στο παρελθόν. Ανέβηκε ένα 

γεφυράκι πάνω από το ποτάμι και μέσα σε δέκα 

εξουθενωτικά λεπτά συνάντησε ξανά τις γραμμές. 
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Νέο Φάληρο 

 
Είχε φτάσει πλέον στον τελευταίο σταθμό που έπρεπε να 

διανύσει. Τώρα όλη η διαδρομή που έκανε του φάνηκε μια 

στιγμή και τα τελευταία αυτά μέτρα αιώνας. Είχε φτάσει 

στην πηγή, θα έκανε τα πάντα για να βρει νερό. Νερό 

θαλασσινό από το αγιάζι του λιμανιού, που εκείνη την ώρα 

το φανταζόταν σαν το δικό του επίγειο παράδεισο. 

Είχε φτάσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το γήπεδο του 

Ολυμπιακού, μπορούσε να προχωρήσει είτε κάτω από το 

γήπεδο, είτε να το ανέβει και να περάσει απέναντι με τη 

βοήθεια της πεζογέφυρας. Προτίμησε το δεύτερο, μιας και 

στο παρελθόν πήγαινε μόνο από εκεί. Ανέβηκε τη γέφυρα, η 

οποία ένωνε, αλλά και χώριζε το όνειρό του στη μέση. Η 

εναέρια πεζογέφυρα συνέδεε ουσιαστικά το Νέο Φάληρο με 

τον Πειραιά. Όμως, κάπου στη μέση της γέφυρας δεν άντεξε 

άλλο, άρχισε να ζαλίζεται και λίγο πριν να πέσει κάτω, 

στάθηκε από τις χειρολαβές, ύστερα θέλησε να κάτσει, πριν 

να ζαλιστεί και γίνει χειρότερα. Το έκανε, δε γινόταν αλλιώς. 

Έκατσε στη σιδερένια γέφυρα ακουμπώντας την πλάτη του 

πίσω. Ήταν χάλια. Κάτωχρος. Δεν ένιωθε καθόλου καλά. 

Έκατσε έτσι για πέντε λεπτά και μετά επανήλθε κάπως. 

Άρχισε να ξανά χτυπάει κανονικά η καρδιά του. Εκεί, πάνω 

στη γέφυρα του ήρθε η λύτρωση, στη θέα των άδειων 
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τρένων! Δεν τα είχε καταφέρει, αλλά είχε αποτρέψει τον 

πειρασμό να εισχωρήσει στο αδύναμο του σώμα. Έλεγε πως, 

«όσο απέχει ο πειρασμός, τόσο απέχει και το τέρμα, κι αν 

είναι ωραίο να ενδίδεις σε έναν πειρασμό, άλλο τόσο και 

περισσότερο ωραίο, είναι να προσπαθείς να τον 

καταστείλεις». 

Ακόμα, από τα πρώτα κιόλας βήματα που έκανε, είχε 

σχηματίσει με το μυαλό του μια εικόνα. Κάτι σαν μια 

φωτογραφία. Μπορεί να μη μίλησε ποτέ για αυτή κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού, μα την είχε φυλαγμένη στην καρδιά 

του. Αυτή η εικόνα έδειχνε τον κ. Ασημένιο καθισμένο σε 

ένα πεζούλι στο λιμάνι και δίπλα τη μικρή πεταλουδίτσα. Θα 

τα είχαν καταφέρει και θα ήταν ευχαριστημένος και 

δικαιωμένος για τη προσπάθειά του. Κάθε φορά που ένιωθε 

πόνο στα πόδια ή ψυχική κούραση, αυτή η εικόνα τον 

ξύπναγε και του υπενθύμιζε πως η ζωή δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από μια στιγμή, από αυτήν τη 

πραγματοποιημένη στιγμή. Αγαπούσε το κάθε τι που 

περιείχε αυτή η εικόνα, γιατί πολύ απλά ήταν φτιαγμένη από 

τον ίδιο, για να καταφέρει να περπατήσει εικοσιπέντε 

χιλιόμετρα, βράδυ, και με κατεστραμμένα πόδια, πλάι στις 

γραμμές του Ηλεκτρικού, το όνειρό του! Με δάκρυα στα 

μάτια έκανε να σηκωθεί, μα δεν μπορούσε. Δεν είχε αντοχή 

να κάνει ούτε βήμα. 
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Δίπλα του πετάρισε η πεταλούδα και θυμήθηκε πως είναι 

και αυτή εκεί κοντά του. Πήγε να σηκωθεί για να την πιάσει, 

μα πάλι δεν μπορούσε. Πήγε πιο κοντά εκείνη, μα πάλι δεν 

μπορούσε. Τώρα ανάσαινε δυνατά και το κεφάλι του ήταν 

ζεστό. Αν κάποιος τον έβλεπε από μακριά, θα νόμιζε πως 

είναι κάποιος μεθυσμένος άστεγος που τριγυρίζει άσκοπα 

από εδώ και από εκεί. Μα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. 

Το μυαλό του δούλευε μια χαρά και ήξερε ακριβώς που θέλει 

να πάει, άλλο που το σώμα του δεν ανταποκρινόταν. 

Άρχισε να μπουσουλάει σαν τα μωρά, με σκοπό να 

φτάσει κοντά στις σκάλες. Σερνόταν με όση δύναμη του 

απέμενε, χωρίς να κοιτάει μπροστά, με το κεφάλι κάτω. 

Έκανε μισό βήμα, ξεροκατάπινε, και ανάσαινε βαριά και 

μετά πάλι το ίδιο. Ανά τρία μισά βήματα σκούπιζε τα δάκρυά 

του, αλλά αυτά βγαίνανε συνέχεια και με πιο γρήγορο ρυθμό. 

Ύστερα από πενήντα μέτρα συρσίματος οι αγκώνες του 

αναγνώρισαν σκαλιά, τότε και μόνο τότε άνοιξε τα μάτια του. 

Είχε ξημερώσει για τα καλά· αφού διένυσε αυτή την 

απόσταση μέσα σε δέκα λεπτά! Ξεθεωμένος από την 

κούραση έφτασε στο τέλος της γέφυρας όπου ξανά έκατσε. 

Αφού πέρασαν μερικά ακόμη λεπτά για να συνέρθει, 

σκεφτόταν πως η δυσκολία του αυτή στα πόδια, αποτέλεσε 

το μεγαλύτερο εφόδιο κι όχι εμπόδιο, όπως θα λέγανε 

πολλοί· για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τη διαδρομή, 
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με φόντο τις γραμμές του Ηλεκτρικού. Τον ωθούσαν τα 

αρρωστημένα του πόδια με έναν τρόπο ανεξήγητο, κάτι που 

σε όλα τα ιατρικά βιβλία δεν υπάρχει, ούτε μέσα στα 

διπλώματα αναφέρεται, ούτε σε καμία χαοτική μελέτη. Η 

δύναμη της ψυχής δεν μπορεί να μελετηθεί από κανένα 

σύστημα, από καμία στατιστική, ούτε οι χτύποι της καρδιάς 

όταν ερωτευόμαστε. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να τα 

εξηγήσει όλα αυτά. Καμία, μα καμία διάγνωση. Μόνο το 

άγγιγμα μπορεί να γιατρέψει το μυαλό. Ανήμπορος να βρει 

κάποιο χάδι, σκέφτηκε τη γυναίκα του· και με αυτό μόνο 

παρηγορήθηκε, ύστερα ξανακοίταξε την πεταλούδα. 

Καθισμένος στα σκαλιά της πεζογέφυρας και με θέα τον 

σταθμό του τραμ, άρχισε έναν από τους γνωστούς του 

μονολόγους. 

—Εσύ, μικρή μου πεταλούδα, θα μπορούσες να είσαι 

σύμβολο για όλους τους ανθρώπους, μα η άγνοιά τους και η 

αδιαφορία τους δε δίνει περιθώρια στο να καταλάβουν...  

Εκείνη έστεκε βουβή εδώ και ώρα, τα χρώματά της είχανε 

ξεβάψει τελείως, μα παρέμενε όμορφη! Παρ’ όλα αυτά, το 

πέταγμά της ήταν το ίδιο, όπως όταν ξεκινήσανε, αγέρωχο, 

εκφράζοντας την απόλυτη ελευθερία… 

—Τα τρία στάδια σου, φανερώνουν την εξέλιξη της ζωής 

ενός ανθρώπου. Το “μηδενικό” σου στάδιο όπου είναι το 

αυγό, μπορεί να θεωρηθεί σαν την κύηση μια γυναίκας να 
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βγάλει από τα σπλάχνα της κάτι καινούριο και όμορφο. Η 

ένωση δύο ερωτευμένων ανθρώπων επιφέρει μια νέα ιδέα 

πάνω στον κόσμο. Κάτι που έλειπε και που θα τον κάνει 

καλύτερο…. Το πρώτο σου στάδιο μπορεί να θεωρηθεί σαν 

πτώση, σαν την απομάκρυνση του εγωισμού. Ουσιαστικά, 

αναγγέλλει ένα νέο και δύσκολο ξεκίνημα στη ζωή μας. 

Ύστερα, μετά από αυτή την παραδοχή, ξεκινάει ένα μακρύ 

ταξίδι αδηφαγίας. Πρώτα, δεχόμαστε τις πληροφορίες που 

μας έρχονται και μετά τις αναζητάμε εθελούσια. Ανοίγουμε 

βιβλία, ακούμε μουσική, πηγαίνουμε κινηματογράφο, 

θέατρο, ταξιδεύουμε, γιορτάζουμε, ερωτευόμαστε, 

χωρίζουμε, «γλείφουμε» πληγές και όλα αυτά μπορεί σε έναν 

ατέρμονο κύκλο…. Το στάδιο της χρυσαλίδας συμβολίζει για 

εμάς την απομόνωση, την περισυλλογή και το διάλογο με 

τον εσωτερικό εαυτό. Η συμπεριφορά μας εδώ θα αλλάξει, δε 

θα συμβαδίζει με τη μάζα ή με τους περισσότερους φίλους 

μας, θα φιλτραριστούν οι σχέσεις μας και αυτές που είναι για 

καλό θα αντέξουν. Σε αυτό το στάδιο όμως θα είμαστε 

έτοιμοι να κάνουμε επιμέλεια χάους, σε οποιαδήποτε 

πληροφορία και αν μας έρθει. Όπου οι πληροφορίες δεν 

είναι τίποτα άλλο από συναισθήματα, εμπειρίες, ιδέες, 

φιλιά... Επίσης, έχουμε τη μοναδική και πολύτιμη ιδιότητα 

να επιλέξουμε το λόγο για τον οποίο “κατεβήκαμε” στη γη, 

και να κάνουμε πράξη και την πιο τρελή μας φαντασίωση. 
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Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε, αν θα γίνουμε βάρος ή 

βαρύτητα… Το τελευταίο σου στάδιο όπου βρίσκεσαι εσύ 

τώρα, φυσικά είναι το πιο όμορφο! Το στάδιο της 

ολοκλήρωσης. Εκεί ο άνθρωπος μεταλαμπαδεύει όλες τις 

γνώσεις που έχει αποκτήσει και προσπαθεί να μυήσει όσο 

περισσότερο κόσμο μπορεί, μέσα από τις πράξεις βέβαια. 

Πατάει και πετάει ανέμελα πάνω από τις εμπειρίες του, 

όντας δυνατός και σίγουρος για τον εαυτό του. Όντας 

όμορφος και καλλιεργημένος… 

Ξεροκατάπιε, πήρε βαθιά ανάσα και συνέχισε. 

—Το πιο σημαντικό από όλα, είναι πως μόνος του ο 

καθένας μπορεί να καταλάβει σε πιο στάδιο βρίσκεται και 

πότε είναι έτοιμος για την αλλαγή. Για ένα στάδιο μπορεί να 

περάσουν χρόνια κι άλλες φορές μερικές μέρες. Η ηλικία δεν 

παίζει κανένα ρόλο. Αν δηλαδή είσαι πολύ νέος ή πολύ 

γέρος. Επίσης, αυτά τα τρία στάδια μπορεί να γίνουν αέναος 

κύκλος και από το στάδιο της πεταλούδας να ξαναγυρίσεις 

στο στάδιο της κάμπιας ή ακόμα και του αυγού, να γεννηθείς 

ξανά και ξανά… Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο να μην 

παραβλέψουμε κάποιο στάδιο· μπορεί κάποια πεταλούδα να 

μην πέρασε αρκετό καιρό μέσα στο κουκούλι, παρ’ όλα αυτά 

γεννιέται πεταλούδα. Θα υπάρχουν όμως κάποια κενά στη 

συμπεριφορά της και στο χαρακτήρα της. Έτσι όπως συνέβη 

και στο παραμύθι. 
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Αυτός ο στοχασμός ήταν τόσο σημαντικός, του άρεσε 

πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα ανακάλυπτε και ο ίδιος το 

αντίκτυπο που έχει η πεταλούδα στον άνθρωπο. Πρώτη 

φορά τα σκεφτόταν και πρώτη φορά τα αντιλαμβανόταν. Η 

διαδρομή του έκανε καλό. 

 

 

Τίποτα δεν μπορεί να γίνει πιο αληθινό, από τις στιγμές που 

πέρασε τις προηγούμενες ώρες. Όλα μέσα του γύριζαν σαν 

ανεμοστρόβιλος και αυτός έμοιαζε σαν μια μικρή 

βλεφαρίδα… Σιγά σιγά και με προσοχή άρχισε να κατεβαίνει 

τα σκαλιά της γέφυρας, είχε να διανύσει ακόμα ενάμισι 

χιλιόμετρο για να φτάσει στον Πειραιά. 

Η διαδρομή προς το τέλος της τον είχε τρελάνει, είχε γίνει 

για αυτόν μια ψύχωση, μια εμμονή. Το τελευταίο χιλιόμετρο 

δεν άντεξε άλλο, ήθελε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα, δε τον ένοιαζε άμα θα πονέσει περισσότερο, ήθελε 

μόνο να νικήσει… Γι’ αυτό έτρεξε όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα, δάγκωσε τα χείλη του και έτρεξε, έτρεξε… Όλη η 

ζωή του τότε περνούσε κατά ριπές, οι καλές στιγμές 

εναλλάσσονταν με τις άσχημες και τα γέλια με αναφιλητά. 

Ήταν σαν να βλέπει μέσα από ένα καλειδοσκόπιο, μα οι 

εικόνες γύρναγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ζούσε μια 

παράνοια, αλλά δεν έλεγε να σταματήσει να τρέχει. 
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Είχαν τσαλακωθεί τα νεύρα του, τα πόδια του 

κατεστραμμένα, η καρδιά του όμως σκληρή σαν πέτρα, 

φώναζε να συνεχίσει, μα αυτός έκανε το οτιδήποτε για να 

μην την ακούσει, καθόταν στην άσφαλτο, γελούσε μόνος του, 

έκλαιγε, σερνόταν, γύρναγε προς τα πίσω, φώναζε να τον 

ακούσει κανείς, μα κανείς δεν υπήρχε. Ύστερα έπαθε μια 

μικρή κρίση, από εκείνες που πάθαινε τον καιρό που ήταν 

κλεισμένος στο σπίτι. Για κάποια λεπτά έχασε τη συνείδησή 

του, και όταν πια την ξαναβρήκε, προσπαθούσε να θυμηθεί 

και να εξηγήσει τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνα τα λίγα 

λεπτά. Άρχισε πάλι να μονολογεί στην πεταλούδα. 

—Α, κάτι σαν να αρχίζω να θυμάμαι, έλεγα… πως… θα 

αντάλλαζα και το παραμικρό βήμα αυτής της διαδρομής, για 

μια στιγμή έρωτα... Για μια στιγμή μόνο, να με ξανακοιτάξει 

η γυναίκα μου, θα αρκούσε να σβήσει αυτό τον άχρηστο 

πόνο που ένιωσα δώδεκα ώρες τώρα. Ας μην έβγαινα ποτέ 

στο δρόμο, ας μην έκανα ποτέ βήμα από αυτή τη διαδρομή, 

από αυτό το τέχνασμα που βρήκε το μυαλό μου για να 

γλιτώσει από τη μοναξιά, από αυτή τη ψεύτικη μορφή 

αντίδρασης που ανακάλυψα εγώ. Ας ένιωθα μόνο την καυτή 

ανάσα της γυναίκας μου στα χείλη, κι ας πέθαινα κι εγώ, 

μαζί με εκείνη... 

Έκανε μια μικρή παύση, κοίταξε κάτω, και συνέχισε. 
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—Δεν μπορώ να φανταστώ πως οι άνθρωποι επιλέγουν 

εποχές για να αγαπήσουν, πως ρίχνουν το φλιτζάνι και τα 

χαρτιά για να δουν αν είναι καλή περίοδος, δεν μπορώ να 

φανταστώ επίσης, πως υπάρχουν άνθρωποι που προτιμούν 

να κάτσουν μόνοι τους παρά να κάνουν έρωτα. Δε γίνεται 

να ξορκίζουμε το φιλί και να αυτοϊκανοποιούμαστε με τα 

χέρια μας! Από τη στιγμή που όλοι ξέρουμε πως ο θάνατος 

είναι μια ανάσα μακριά, που ο Θεός σκοτώνει και με 

ατυχήματα, που γινόμαστε αυτόχειρες, από τη στιγμή που 

κάποιος μπορεί να πεθάνει και στη γέννα! 

Ακόμα μια μικρή παύση. 

—Ας ξεφύγουμε λίγο από τη μίζερη ζωή μας και ας 

κοιτάξουμε τον διπλανό μας στα μάτια. Δεν είναι ντροπή να 

τον αγκαλιάσουμε ενώ δεν έχει γενέθλια ή γιορτή. Δεν είναι 

ντροπή να του ψιθυρίσουμε ένα ωραίο στιχάκι, ντροπή είναι 

η σιωπή. Οι δείκτες δε γυρίζουν πίσω, οι ψυχές δεν 

επιστρέφουν, το μόνο που αλλάζει είναι το τώρα, που ήδη 

και αυτό πέρασε, γέρασε η στιγμή. 

Πλέον ο πόνος είχε περάσει, για δεύτερη φορά μέσα σε 

λίγη ώρα ένιωσε να λυτρώνεται. Το σώμα του βέβαια έκαιγε 

από το πυρετό και η μία ζαλάδα ερχόταν πριν να φύγει η 

άλλη. Παρ’ όλα αυτά, ένιωθε δυνατός. 
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 Πειραιάς 
 
Ο κ. Ασημένιος ύστερα από δώδεκα ώρες περπάτημα 

έφτασε στο σταθμό του Πειραιά, τα είχε καταφέρει! Πλέον το 

όνειρό του έγινε πραγματικότητα, μέσα στην καρδιά του 

τυλιγόταν μια ανείπωτη χαρά, και μια ανείπωτη λύπη. Αφού 

η απουσία της γυναίκας του, εδώ στο λιμάνι, έγινε ακόμα 

πιο έντονη. Παρ’ όλα αυτά, από όλη αυτή τη διαδρομή έμαθε 

να ζει το σήμερα, το τώρα συγκεκριμένα. Σε κάτι που βέβαια, 

θα συμφωνούσε και η γυναικά του, το ένιωθε. Και επίσης, 

θα τον μάλωνε που σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τη 

σκεφτόταν! Κάπου εδώ συμφώνησε κι η πεταλούδα, έστω κι 

αν δεν μπορούσε να ακούσει τις σκέψεις του.  

Τώρα, μερικούς δρόμος μακριά από το σπίτι τους, μοιάζει 

σαν να είχε βάλει ηχεία η πόλη και να παίζει τη φωνή της. 

Την άκουγε, το κάθε γύρισμα της φωνής της, τον αστείο τόνο 

της, τον τόνο που ήθελε να του πει κάτι σοβαρό, όλα! 

Σταμάτησε να περπατάει, έβαλε τα χέρια του στο μέτωπο, για 

να συγκεντρωθεί και να την ακούσει καλύτερα. Του έλεγε να 

την ξεχάσει, ναι, του έλεγε να την ξεχάσει και να συνεχίσει 

να ζει. Να ζει παρά τις δυσκολίες που έχει η ζωή! Ακαριαία 

έπαψε να τη σκέφτεται, έκλεισαν τα ηχεία, έκλεισαν όλα και 

έμεινε πάλι μόνος. 
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Φτάνοντας στο σταθμό προχώρησε μόνο λίγα μέτρα, 

μέχρι που έφτασε μέσα στο λιμάνι. Ήθελε να δει από εκείνο 

το σημείο την ανατολή του ήλιου. Συνέχισε ακόμα λίγα 

μέτρα κατευθυνόμενος προς τη θάλασσα, χωρίς τώρα να 

νιώθει κούραση, ο πόνος πλέον είχε περάσει! Άξαφνα πάλι 

σταμάτησε να περπατάει. Πάγωσε για λίγα δευτερόλεπτα, 

μιας και αναγνώρισε τη γυναίκα που ήταν πίσω από τα 

εκδοτήρια, εκείνη που του είχε δώσει το εισιτήριο. Κάθε 

γυναίκα όμως που πέρναγε του θύμιζε εκείνη, και ας μην 

έμοιαζαν στο ελάχιστο. Μα πως ήταν δυνατόν αυτό; 

Βούρκωσε για λίγο και ύστερα προσπαθούσε να κρύψει τα 

δάκρυά του. Πλέον η κατάστασή του χρειαζόταν θεραπεία. Η 

καρδιά του χτύπαγε σαν τρελή, λες και κόντευε να σπάσει. 

Σαν μια αναλαμπή, σαν κάτι να του έλεγχε το μυαλό, του 

ήρθε μια ξαφνική ιδέα, να πάει τώρα να τη βρει! Τώρα επί 

τόπου! Έτσι κι έκανε. Είχε παρατηρήσει τα χέρια της 

γυναίκας, όταν του έδωσε το εισιτήριο και τα ρέστα, και 

ήξερε ή καλύτερα υπέθετε, πως δεν ήταν παντρεμένη, μιας 

και δε φορούσε βέρα, έτσι είχε όλο το ελεύθερο να πάει και 

να της μιλήσει. 

Γύρισε προς τα πίσω και πήγαινε ξανά προς το σταθμό 

του Ηλεκτρικού. Η πεταλούδα πάντα κολλημένη δίπλα του, 

τώρα έτρεχε να τον προφτάσει! Στη μικρή διαδρομή που είχε 

να διανύσει, δε σκεφτόταν τίποτα, ούτε τι θα της πει, αλλά 
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ούτε και πως η όψη του ήταν χάλια, επίσης τα ρούχα του 

τώρα θύμιζαν επαίτη, μιας και ήταν πολύ βρώμικα. Μπήκε 

μέσα στο σταθμό, αλλά προς μεγάλη του λύπη η γυναίκα δεν 

ήταν εκεί. Ύστερα σκέφτηκε πως ήταν πολύ δύσκολο να 

δουλεύει και στη πρωινή βάρδια. Παρ’ όλα αυτά, ήθελε να 

την ξανά δει, πάση θυσία. Έφυγε λυπημένος, μα θυμήθηκε 

καθώς έβγαινε πως είχε καταφέρει το ανέφικτο, το 

ακατόρθωτο και πως ήθελε να προλάβει τον ήλιο πριν να 

ανατείλει. Περπάτησε μέχρι να φτάσει στην πιο κοντινή 

άκρη του λιμανιού, και τότε ξάπλωσε στο παγωμένο 

τσιμέντο, αφήνοντας τη πλάτη του να ξεκουραστεί στη 

δέστρα. 
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IV 

η μεταμόρφωση σε πεταλούδα 

 
 
 

κείνη τη στιγμή συνέβη κάτι το τόσο διαφορετικό, 

κάτι το τόσο απρόβλεπτο! Η πεταλούδα άρχισε να 

πετάει μακριά του, να πετάει και να χάνεται στον 

πολύχρωμο ουρανό. Ο κ. Ασημένιος έμεινε για λίγο 

ασάλευτος και ακίνητος, περνάγανε οι καταστάσεις και τα 

γεγονότα από δίπλα του, αλλά εκείνος ήταν ανήμπορος 

ακόμα και να σκεφτεί τι πραγματικά συμβαίνει. Λίγα λεπτά 

μετά συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί· είπε με δυνατή φωνή, 

όσο δυνατή φωνή μπορεί να είχε. 

—Στο καλό μικρή μου πεταλούδα, να προσέχεις! Σε 

ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ για όλα! 

Συνέχισε με όλες του τις δυνάμεις. Σε εκείνο το σημείο, 

προ στιγμή του φάνηκε σαν να γύρισε η πεταλούδα, μα 

υστέρα χάθηκε ξανά στον ορίζοντα. Πέταγε ευθεία λες και 

ακολουθούσε τη διαδρομή του ήλιου. Πλέον δεν την έβλεπες 

με γυμνό μάτι. 

Ε 
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Αφού ξεπέρασε την απουσία της πεταλούδας άφησε τον 

εαυτό του ελεύθερο, να πετάξει πάνω από τις δικές του 

σκέψεις. Θυμήθηκε πως η εικόνα έγινε εν μέρει 

πραγματικότητα, μπορεί να λείπει η πεταλούδα, αλλά ήξερε 

πως αυτή είναι η κύρια υπαίτια που έφτασε ως εδώ. Ύστερα, 

σκέφτηκε τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησε, τα τρία 

παιδιά, αλλά και όλους τους άλλους. Στη θύμηση τους 

αισθανόταν υπέροχα. Πραγματικά υπέροχα. Έλυσε τα 

κορδόνια του και έβγαλε τα παπούτσια του. Τα πόδια του 

ήταν πρησμένα και πόναγαν αφάνταστα. Μέσα από την 

κούραση τα λόγια του άρχισαν να ξεχειλίζουν από τα μύχια 

της ψυχής του. Τα όσα έζησε τις τελευταίες ώρες 

συγκεντρωνόντουσαν σε αναπάντητες ερωτήσεις. 

—Γιατί Θεούλη μου, δε βγήκα τόσα χρόνια να απολαύσω 

αυτό το υπέροχο τοπίο; Να δω τα χρώματα που παίρνει ο 

ουρανός, να ακούσω τις φωνές των γλάρων, να κρυώσω από 

το πρωινό αγιάζι… Όλα αυτά δηλαδή που αγνοώ και που 

είναι σημαντικά μέσα από την απλότητά τους, θα πεθάνω 

και δε θα έχω μάθει τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχεις κάνει 

σωστή κατανομή, Θεούλη μου. Γέρος και γερός πρέπει να 

γεννιέσαι και όχι μωρό κι αδύναμο. Ζούμε και φτάνουμε την 

τελευταία στιγμή της ζωής μας και λέμε πόσα πράγματα δεν 

έχουμε κάνει. Ή μακάρι να γύρναγα λιγάκι το χρόνο. 

Αναπολούμε κάπως έτσι το χαμένο καιρό, μα πάντοτε όταν 
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μιλάμε σε ένα παιδί, του λέμε τόσες βλακείες και τόσα 

ψέματα που και αυτό μπερδεύεται. Το ρωτάμε τι ομάδα είναι 

ή ότι βρίσκεται στην καλύτερη ηλικία, χωρίς όμως ποτέ να 

του λέμε, «άδραξε τη στιγμή, ο χρόνος φεύγει». Τότε 

κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει στα Κάτω Πατήσια, όταν 

δηλαδή συνάντησε το κορίτσι. Φεύγοντας, ξέχασε να της πει 

το πιο σημαντικό. Πως σε τόσο μικρή ηλικία, δεν αξίζει να 

κλείνεται στο σπίτι, ακόμα κι αν έγραφε τα καλύτερα 

ποιήματα και να κάψει όλα όσα έχει γράψει και να βγει έξω, 

στους δρόμους, στους δρόμους της φωτιάς… 

 

   

Είχε βουρκώσει, τα γερασμένα μάτια του ίσα που έβλεπαν 

ευθεία μπροστά, όμως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει αν αυτό 

που έβλεπε ήταν ουρανός ή θάλασσα. Ήπιε λίγο νερό και 

έγειρε το κεφάλι του προς τα πίσω. Χάζευε τον ήλιο να 

μεγαλώνει και τη μέρα να μικραίνει. Φεύγανε τα ωραία 

χρώματα και έμεναν τα μουντά, τα καθημερινά. Άρχισε να 

κλαίει, να κλαίει με λυγμούς. Μέσα στα δάκρυά του χυνόταν 

ο πόνος μα κι η χαρά. Κοίταζε τη θάλασσα που του φαινόταν 

ξεθωριασμένη, έχανε και αυτή τη λάμψη της. Χωρίς να 

παραπονιέται τώρα, χωρίς να ρωτάει γιατί, μα ευχαριστούσε 

το Θεό που τον αξίωσε να τα καταφέρει, και πάνω από όλα, 

που τον έβγαλε στο δρόμο, που τα αμάθητα μάτια του 
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συνάντησαν την αλήθεια. Ακόμη την πεταλούδα, που με τα 

μικροσκοπικά φτερά της τον σήκωσαν και τον έφτασαν 

μέχρι τέλος. Συνέχισε να κλαίει και μην μπορώντας να βρει 

τη δύναμη να σηκωθεί, έπεφτε ολοένα στο τσιμέντο, 

ανάσκελα, με τα χέρια απλωμένα. Η αντοχή του είχε 

εξασθενίσει και οι ζαλάδες συνεχίζονταν σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Χωρίς να το καταλάβει, αποκοιμήθηκε ξανά. 

Ο ύπνος του ήταν πολύ βαθύς, στο όνειρό του είδε τη 

γυναίκα από τα εκδοτήρια, πια ήταν αληθινή. Αρχικά, έβλεπε 

τον εαυτό του να στέκεται στο ίδιο ακριβώς μέρος, εκεί όπου 

την είχε πρωτοσυναντήσει. Είχε βάλει τα καλά του και είχε 

περιποιηθεί τα μαλλιά του και τα γένια του. Το μόνο που 

έκανε ήταν να την κοιτάει επίμονα, τίποτα άλλο. Εκείνη, το 

πιο όμορφο πλάσμα που είχε συναντήσει ποτέ… ήταν 

ελάχιστα βαμμένη και η ομορφιά της ξεπέρναγε τα όρια της 

λογικής, αλλά και της πλάνης· είχε αντιληφθεί την παρουσία 

του και έτσι του έριχνε κλεφτές ματιές. Ώσπου, κάποια 

στιγμή τελείωσε η βάρδιά της, χάθηκε για δευτερόλεπτα -μα 

για τον κ. Ασημένιο ήταν ώρες- και έπειτα βγήκε έξω. 

Κατευθύνθηκε προς το μέρος του, του ξαναχαμογέλασε, με 

τον ίδιο τρόπο που του είχε δώσει το εισιτήριο. Ο κ. 

Ασημένιος δεν ήθελε κάτι άλλο για να την ερωτευτεί. Χωρίς 

να πουν και οι δύο τίποτα, βγήκαν στο δρόμο, και 
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περπατήσανε μαζί, μέχρι που χάθηκαν στα νοητά, αλλά και 

στα ανόητα σύνορα του ονείρου. 

 

 

Ο ήλιος ζέσταινε το μέτωπό του μα οι αχτίδες δεν κατάφεραν 

να τον ξυπνήσουν, ίσα ίσα που μαζί με το παφλασμό της 

θάλασσας αποκοιμιόταν πιο βαθιά. Έπεφτε σε έναν ύπνο που 

ο οργανισμός του τον είχε ανάγκη. Η τσάντα είχε γίνει το 

καλύτερο μαξιλάρι και το κρύο τσιμέντο το καλύτερο κρεβάτι 

που μπορούσε να έχει. 

Οι πρώτοι περαστικοί είχαν βγει στο δρόμο, άλλοι 

πήγαιναν στην Κυριακάτικη λειτουργία, κι άλλοι γύριζαν 

από τη Σαββατιάτικη τους έξοδο. Μετά από λίγο θα έφευγαν 

και οι πρώτες πρωινές αναχωρήσεις. Κόσμος ερχόταν, 

κόσμος έφευγε. Γέμιζε το λιμάνι και την ίδια στιγμή πάλι 

άδειαζε. Κανείς όμως δεν προσφέρθηκε να τον σηκώσει, όλοι 

ήταν απασχολημένοι, ακόμα κι αν δεν πήγαιναν στις 

δουλειές τους. Αδιαφορούσαν να ασχοληθούν με έναν 

άνθρωπο που είχε αχτένιστα μαλλιά, μακριά γένια και 

βρόμαγε ιδρώτα. 
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Αν κάποια στιγμή πραγματοποιήσετε και εσείς αυτή τη 

διαδρομή, είμαι σίγουρος, πως σε μια άκρη στο λιμάνι, θα 

αντικρίσετε τον κ. Ασημένιο. Θα ‘ναι ξαπλωμένος, γαλήνιος 

και θα σας περιμένει. Μόνο εσείς θα μπορείτε να τον δείτε, 

μόνο εσείς θα μπορείτε να τον σηκώσετε. Μιλήστε του, και 

περπατήστε μαζί του, έστω και για λίγα μέτρα. Μιλήστε του 

σαν να γνωρίζεστε από χρόνια. 

Εδώ, στο κέντρο του κόσμου, αλλά και στη μέση του 

πουθενά, ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να παλέψει με το 

διάβολό του και να τον νικήσει. Να περάσει έτσι στην άλλη 

όχθη των συναισθημάτων. Βρισκόμενος εκεί, θα συναντήσει 

μία γη, όπου οι άνθρωποι δεν νηστεύουν την αγάπη. 
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