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Πρόλογος

Κοντεύουν εἴκοσι χρόνια ἀπό τότε πού κυκλοφόρησε γιά
πρώτη φορά αὐτό τό βιβλίο. Τήν περίοδο ἐκείνη εἶχα
ἔντονη τήν ἀνάγκη νά ἀνακτήσω ἕνα ἔδαφος ζωτικό γιά
μένα, πού ἔνιωθα ὅτι χανόταν. Ἡ Ἀθήνα ἔφευγε κάτω ἀπό
τά πόδια μου, κι ἐγώ δέν ἤξερα ποῦ νά πάω γιά νά τήν ξαναβρῶ. Ἡ μόνη ἐλπίδα μου ἦταν –ἔτσι μοῦ φάνηκε– νά συναντήσω ξανά ἐκείνους πού τήν κατοικοῦσαν μαζί μου –
τήν κατοικοῦσαν, ἀλλά δέν τή συναναστρέφονταν. Τό διαπίστωνα κάθε μέρα. Ἡ κίνηση τῶν πεζῶν στούς δρόμους
ἀραίωνε, οἱ κάτοικοι ἀνέβαλλαν ἤ ματαίωναν, ὅσο μποροῦσαν,
τίς ἐξόδους τους. Στά μάτια μου ἡ τάση αὐτή ὁδηγοῦσε σέ
μιά ἀδράνεια πού λίγο διέφερε ἀπό τήν ἠθελημένη ἀναπηρία·
τήν ἀρνήθηκα. Ἡ συνήθεια νά κοιτάει κανείς ἀπό τό παράθυρο τή γενέτειρά του ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά μεταφέρει σέ
εἰκόνα –σέ μιά ἀκόμη ἀπό τίς τόσες– τήν ἀδυναμία τοῦ νά
ἐπιστρέφει καί νά ἀνασυνθέτει τά στοιχεῖα πού τόν ἔχουν
σφραγίσει. Θέλουμε δέν θέλουμε, ὅσοι φυτρώσαμε σέ τοῦτο
τό μέρος φέρουμε μέσα μας τήν τσιμεντένια ὕλη τῆς πόλης
κι αὐτές τίς λιακάδες πού τήν ἐξαϋλώνουν μερικές στιγμές.
Ὁ κλεισμένος ὅμως στό σπίτι του κάτοικος θέλει νά πιστεύει
πώς δέν πλάστηκε ἀπό στοιχεῖα, ἀλλά ἀπό πράγματα: ἔχει
τά ἔπιπλά του, τίς συσκευές του κι ἕναν «ἑαυτό» ἐπίσης
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πού τόν τοποθετεῖ πλυμένο καί σιδερωμένο στά συρτάρια:
εἶναι τοῦ κουτιοῦ καί δέν εἶναι τοῦ δρόμου.
Οἱ Ἀθηναῖοι ἄρχισαν νά κλειδώνονται μέσα ἀφήνοντας
τήν πόλη σέ μιά κατάσταση πού δίχως ἄλλο τήν ἔθιγε: τή
χρησιμοποιοῦσαν ἁπλῶς γιά τίς δουλειές ἤ τίς διασκεδάσεις
τους, ἦταν τό ἐργαλεῖο γιά νά τούς ἐξασφαλίζει τά ἀπαραίτητα, ἕνα ἐργαλεῖο ὅμως πού θά ’θελαν νά εἶναι πραγματικά
τοῦ χεριοῦ τους. Ἄν μετατρεπόταν σέ μηχανή, θά τούς δυσκόλευε τή ζωή. Μολονότι ποθοῦσαν τόν πολλαπλασιασμό
τῶν ἀνέσεων, ἀρνοῦνταν νά τίς πληρώσουν μέ μιά ὑπερένταση
νέου τύπου. Ἔτσι σκόνταψε στήν Ἀθήνα ἡ λογική τῆς ἀκριβείας, τῆς μεγέθυνσης καί τῆς ἐπιτάχυνσης. Ἄμεση συνέπεια
ἦταν ἡ διατήρηση μιᾶς σχετικά μικρῆς κλίμακας στά
κτίσματα, καί, ἐπιπλέον, ἡ ἐπικράτηση ἑνός ρυθμοῦ στήν
κίνηση τῆς πόλης πού δέν ἄγγιξε ἀκόμη τό ὅριο τοῦ
πυρετοῦ. Αὐτό τό περιθώριο πού ἔμεινε, εὐνοεῖ μιά κάποια
βραδυπορία, τό ξόδεμα τῶν ἐνεργειῶν, τό χάσιμο τῆς ὥρας,
τῆς στιγμῆς. Θεωροῦν μερικοί ὅτι μέ κάτι τέτοιες σπατάλες,
ἡ πρωτεύουσα καί ἡ χώρα ὁλόκληρη ξαναγύρισαν κατρακυλώντας σέ ἐποχές στερήσεων. Ὄχι. Δέν εἶναι καλά ζυγισμένη ἡ ἐκτίμησή τους· βιάζονται νά καταδικάσουν τήν
ἀπώλεια χρόνου, χωρίς νά ἀναλογίζονται ὅτι μόνο στόν
κενό χρόνο κυοφοροῦνται οἱ γόνιμες σκέψεις, μόνο ὅταν
παύει τό τρεχαλητό μπορεῖ νά ληφθεῖ μιά σοβαρή ἀπόφαση.
Τήν πρωτεύουσα εἰδικότερα δέν τή βλάπτει σήμερα
τόσο τό χασομέρι της· τῆς κοστίζει πολύ περισσότερο ὅτι
δέν ἐκμεταλλεύτηκε ἕνα κάποιο πλεονέκτημα πού τῆς ἔδινε
ἡ ἀπροθυμία της νά ὑπακούσει πλήρως στίς προσταγές
πού ἔρχονταν μέσα ἀπό σωλῆνες, καλώδια, λέβητες. Τό
ἐργοτάξιο ἐδῶ δέν λειτούργησε ὅπως σέ ἄλλα μέρη. Ὡστόσο,
τά ὀφέλη ἀπό τήν ἀνυπακοή ἀπέναντι στή μηχανή χαραμί-
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στηκαν. Τί τόν ἔκαναν οἱ κάτοικοι τόν κερδισμένο χρόνο
τους; Τόν ἔβαλαν πάλι μέσα στά διαμερίσματα σάν ἕνα
ἰδιωτικό ἀπόκτημα, ἐνῶ ἔξω, ἡ πόλη τούς περίμενε νά τή
γεμίσουν μέ τήν παρουσία τους. Ζωηρές συζητήσεις σέ
σταυροδρόμια, πλατεῖες, στέκια, διασταυρώσεις σκέψεων,
πρωτοβουλίες γεννημένες ἀπό ἀνθρώπους ἀσκημένους στό
νά παρατηροῦν τί γίνεται γύρω τους. Τέτοια ζητοῦσε ἀπό
τούς πολίτες της αὐτή ἡ πόλη πού χωρίς ὁμιλίες νιώθει
πάντα κούφια. Ὀνειρευόταν, ἴσως, μιά νέα Ἀγορά, ἀλλά
γιά τούς κατοίκους της ἡ λέξη αὐτή δέν ἀνακαλοῦσε παρά
τό ἀνέβασμα ἤ τό κατέβασμα τῶν ρολῶν στίς βιτρίνες, τό
ἄνοιγμα ἤ τό κλείσιμο τοῦ πορτοφολιοῦ. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ
πόλη συνέχιζε νά περιμένει…
Αὐτό τό βιβλίο γράφτηκε μέ τήν προσδοκία νά ξανανοίξουν οἱ πόρτες τῶν σπιτιῶν. Μέσα ἀπό τίς σελίδες του ὁ
ἀναγνώστης παρακινεῖται νά μή διστάσει νά διανύσει τήν
ἀπόσταση ἀνάμεσα στή συνήθεια καί τό ξάφνιασμα. Ἄς
βαδίσει ἄφοβα καί ἄσκοπα. Ἡ πεζοπορία του, βέβαια, θά
γίνει σέ μιά πόλη πού δυσκολεύει τούς πεζούς. Ὡστόσο, ἄν
καί τά πεζοδρόμια εἶναι στενά, ἄν καί οἱ ἐλεύθεροι χῶροι
εἶναι ἐλάχιστοι, ὑπάρχει ἐδῶ μιά συνθήκη πού ἐνθαρρύνει
τήν περιέργεια, πού διεγείρει τό βλέμμα τοῦ διαβάτη, πού
τόν κάνει νά θέλει νά κοντοστέκεται μπροστά σέ ὅ,τι τοῦ
ὑπόσχεται μιά μικρή ἀποκάλυψη. Πρόκειται γιά τό γεγονός
ὅτι τό πλῆθος στούς δρόμους δέν ἔγινε ἀκόμη μάζα.
Ἀρκετά πράγματα ἄλλαξαν στήν Ἀθήνα τά τελευταῖα
χρόνια, ὅμως ὄχι αὐτό. Ἀπουσιάζει ἡ αἴσθηση ὅτι τόν
καθένα πού περπατάει στό δρόμο, τόν πιέζει μιά συμπαγής,
ἀνώνυμη μάζα ἀγνώστων. Εἶναι πολλοί οἱ ἄλλοι γύρω του,
ἀλλά δέν ἔχουν πήξει σ’ ἐκεῖνο τόν ἐχθρικό ὄγκο πού
ἀπειλεῖ νά συνθλίψει τό διαβάτη μιᾶς σύγχρονης μεγαλούπολης. Μέχρι στιγμῆς, ἡ Ἀθήνα ἀποσοβεῖ αὐτές τίς συνθλίψεις·
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κανένας γιγαντισμός στά κτίρια, κανένας χείμαρρος πολυκοσμίας. Ἔχει τό ἐλεύθερο λοιπόν ὁ ἀναγνώστης, ἄν τό θελήσει, νά βγεῖ ἀπ’ τό ἰδιωτικό του κέλυφος. Τό βιβλίο αὐτό
ἄς εἶναι ἕνα βοήθημα γιά τίς περιπλανήσεις του στό τέλος
τῶν ὁποίων δέν θά εἶναι πιά ὁ ἴδιος, θά εἶναι ἄλλος: γιατί
περπατώντας στό πεζοδρόμιο θά ἔχει πιθανόν ἁπλώσει τό
δάχτυλό του γιά νά τό σύρει (ὅπως ὅταν ἦταν παιδί) πάνω
στήν ἐπιφάνεια ἑνός τοίχου, θά ἔχει εἰσπνεύσει μυρωδιές
πού δέν βγαίνουν ἀπό τήν κουζίνα τῆς προσωπικῆς ζωῆς
του, θά ἔχει ἁρπάξει μέ τ’ αὐτί του μιά κουβέντα ἀπό κάποιους περαστικούς ἱκανή νά ξυπνήσει κάμποσες ἄλλες
στή μνήμη του. Ἐκείνη τήν ὥρα ὁ ἕνας ἄνθρωπος γίνεται
ὅλοι-σέ-ἕναν. Ὀφείλεται στήν πόλη αὐτή ἡ πύκνωση. Μπορεῖ
ἡ Ἀθήνα νά μήν εἶναι ὄμορφη –κι ἀλήθεια τί πάει νά πεῖ
αὐτό; τί πάει νά πεῖ ὀμορφιά καί τί ἀσχήμια σέ κάποιον
γιά τόν ὁποῖον ἡ ὕπαρξη, αὐτή καί μόνο, εἶναι πιό ἀνθηρή
ἀπό κάθε καλλώπισμα τοῦ κόσμου καί κάθε τερπνή κατασκευή;– μπορεῖ λοιπόν τό μάτι μας νά μήν ἀνταμείβεται
πολύ, ἀλλά μέσα μας, ἐάν τό ζητήσουμε, δέν ἀποκλείεται
καθόλου νά περάσει μιά πνοή πού νά συνδέει τίς μέρες
πού ἔφυγαν μ’ ἐκεῖνες πού θά ’ρθουν. Ἐάν νιώσει ἔτσι κάποιος, πού ἀφοῦ διαβάσει αὐτό τό βιβλίο, τό κλείσει καί
πάρει κατόπιν τούς δρόμους, ὁ στόχος τοῦ συγγραφέα του
θά ἔχει ἐπιτευχθεῖ.
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