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Tέσσερις τοÖχοι âναντίον μου

υνέβησαν ¬λα στό Λονδίνο ¬ταν àκόμη τό τσάι τÉς
αéτοπεποίθησης τό öπιναν âκεÖ àτάραχα καί στήν
œρα του κι âγώ ¦μουν πολύ νεότερος καί πολύ πιό
àνυπόμονος γιά ïτιδήποτε âκτός àπό τό àφέψημα. ‰Aλλο
μ’ öνοιαζε âκεÖνο τό àπόγευμα. Πτ΅μα μετά τό ταξίδι,
βιαζόμουν νά δ΅ μέσα στό δωμάτιο ¬που θά ’μενα πράγματα κουρδισμένα, âξυπηρετικά νά μέ •ποδέχονται. ‰Eτσι
öλεγαν πώς δουλεύουν τά πράγματα, ρολόι, ±μα περάσει
κανείς τά σύνορα τÉς χώρας του. \AλλοÜ, ποτέ στόν δικό
σου τόν τόπο οî εéκολίες, τά θαυμαστά κουμπάκια πού
πατώντας τα νιώθεις \Eγγλέζος καθισμένος σταυροπόδι
στήν μπερζέρα του, ¬ταν εrναι ≤ξι καί τέταρτο àκριβ΅ς,
¬ταν τό σκυλί ράτσας ξαπλωμένο στό χαλί çνειρεύεται τή
ράτσα του.
Tά πιστεύουν πολύ αéτά καί τά περιμένουν, ¨δίως οî νέοι πού öρχονται âδ΅ γιά σπουδές. Kαταφθάνουν γεμάτοι
öξαψη. ΠοÜ εrναι τό γρασίδι ¬που φυτρώνουν τά κάστρα;
ΠοÜ εrναι τά πανεπιστήμια πού μοιάζουν μέ κάστρα καί οî

Σ
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λίμνες ¬που àντικαθρεφτίζονται τά πάντα, λόφοι καί κάστρα τÉς γνώσης καί οî ïμίχλες τÉς ôγνοιας ïλόγυρα;
Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού διανεμήθηκε στούς
âνδιαφερόμενους, τό πολύ-πολύ σ’ ≤να ëξάμηνο οî ïμίχλες
θά âξαφανιστοÜν. \AπαιτεÖται âντατική καί çργανωμένη
μελέτη, τίποτ’ ôλλο. Kαί φυσικά λίγη àνάπαυση προτοÜ
νά πÄνε νά τά δοÜν àπό κοντά αéτά πού περιγράφουν τά
προσπέκτους. Προσφέρεται κατατόπιση γιά ¬λα· χάρτες,
διαδρομές, σημειώματα μέ χρήσιμα τηλέφωνα. Kανείς δέν
εrπε στούς φοιτητές πώς τά περίφημα κουμπιά πού τά
πατÄς καί οî àνέσεις πετάγονται àμέσως, δέν •πάρχουν.
Tό àντίθετο συμβαίνει. Mικρά, àνυπάκουα àντικείμενα
παραμονεύουν· κρύβουν τά μυστικά τους, θά àντισταθοÜν
στούς φοιτητές ïπωσδήποτε. Mόνοι τους αéτοί θ’ àνακαλύψουν μέσα στά δωμάτια συρτάρια πού τρίζουν παράξενα, àπό τήν âποχή τÉς ‰Eμιλυ Mπροντέ καί àπό παλιότερα àκόμη, κι •πάρχουν âπίσης âκεÖ ≤να σωρό κλειδιά,
θÉκες, ταμπακιέρες àπό ξύλο τριανταφυλλιÄς, κουτιά γιά
μπισκότα πού λείπουν... Πρόκειται γιά χώρα âσώκλειστη.
Tό μαθαίνει κανείς αéτό κάπως àργά καί πάντα βγάζοντας ≤να μικρό, çξύ âπιφώνημα öκπληξης· θά τό àκούσουμε καί πιό κάτω αéτό.
Στενόχωρο καί μÄλλον •γρό qταν τό δωμάτιο. ^ΩραÖο
ξεκίνημα. MοÜ τό παραχωροÜσε γιά λίγες μέρες ≤νας συμφοιτητής μου àπ’ τήν \Aθήνα πού σπούδαζε âδ΅. Kι ôλλοι
φιλοξενούμενοι πρίν àπό μένα θά εrχαν περάσει αéτή τήν
πόρτα ψιθυρίζοντας δειλά κι àχάριστα «πάλι καλά», γιά νά
μήν ποÜν τίποτα χειρότερο. Kατάκοποι μετά τήν πτήση,
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σέρνοντας τά μπαγκάζια τους, τά πόδια τους, κι ≤να πτυχίο κάπου χωμένο πού θά ’πρεπε ≤να ôλλο, àνώτερό του νά
τό διαδεχτεÖ àργότερα. ^H σκυταλοδρομία μέ τόν ëαυτό
τους θά συνεχιζόταν. \Aπό στάδιο σέ στάδιο, àπό προσόντα
σέ προσόντα. Kαθισμένος στήν ôκρη τοÜ κρεβατιοÜ εrδα
≤ναν κύκλο νά διαγράφεται στό μυαλό μου. ^Yποψήφιος
πρ΅τα, κατόπιν àπόφοιτος, τώρα πάλι •ποψήφιος... καί τί
ôλλο àκόμη θά γίνει χωρίς νά τό θέλεις ¦ μÄλλον χωρίς νά
θέλεις àκριβ΅ς αéτό; Προχωρημένη ™ œρα γιά τέτοιες
σκέψεις. Tό δείχνει ™ βαλίτσα δίπλα, àνοιγμένη àνόρεχτα,
τά ροÜχα ριγμένα σέ μιά πολυθρόνα, κι ≤να κεφάλι στηριγμένο στό λαιμό μου πού δέν εrναι πιά δικό μου. Γέρνοντας
àπότομα βουλιάζει στό μαξιλάρι. \Iδού πού ïρισμένα πράγματα ποτέ δέν àλλάζουν. \Aκόμη κι âδ΅ τό μαξιλάρι μιλάει
γιά ≈πνο. Bαθιά, δύσθυμη κατάδυση, σάν νά πρέπει νά φύγεις àπό κάπου, γνωρίζοντας πώς âκεÖ πού θά πÄς δέν
εrναι καθόλου καλύτερα àπό κεÖ πού φεύγεις. KοιμÄμαι καί
μαντεύω περίπου τί ùνειρο θά δ΅, καί τό βλέπω πραγματικά (¦δη φαίνεται πώς ™ πόλη αéτή âπέδρασε πάνω μου –
μέσα àπό τή βαλίτσα ξεμυτÄνε φαντάσματα).
Erναι ≤να ùνειρο τοÜ Nότου. \Aπό ≤να μπλέξιμο, ≤να λάθος γραφειοκρατικό àκυρώνεται τό àπολυτήριό μου τοÜ
Γυμνασίου. Πρέπει, λέει, νά ξανακαθίσω στό θρανίο γιά
≤ναν àκόμη χρόνο. «‰E, τί νά κάνουμε;» àκούγεται μιά
φωνή χωρίς φύλο, χωρίς εéθύνες –θά ’θελα νά ’ναι καί χωρίς χνος χαιρεκακίας, μά αéτό θά qταν ≤να ôλλο ùνειρο–
τέτοια συμβαίνουν στά σχολεÖα μας, ¨δίως σέ παιδιά πού
βιάζονται πολύ νά φύγουν καί νά πÄνε μακριά, κραδαίνο-
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ντας τό àπολυτήριο μέ τούς μεγάλους, ôχρηστους βαθμούς
τους, γλυκά, συμπαθητικά, •περφίαλα παιδιά, κοσμήματα
γιά τά σχολεÖα καί τήν πατρίδα, àλλά νά... π΅ς νά τό
ποÜμε, τά κυνηγάει ™ àτυχία –οî àρχαÖοι μας πρόγονοι
àλλι΅ς θά τό öλεγαν, θυμάστε; Φόρα πολλή δέν εrχε πάρει
ï Bελερεφόντης;– τελοσπάντων, ≤να σωρό παγίδες •πάρχουν κοντά τους, âν΅ αéτά κοιτώντας ψηλά δέν τίς προσέχουν καί πιάνονται κάποια στιγμή. Πέφτουν àπότομα àπό
τούς öνδοξους, ôν καί γκρίζους, εéρωπαϊκούς α¨θέρες. Πέφτουν àφήνοντας τό θρυλικό üχ! πού, ½στόσο, àλλάζει σέ
ouch! μέ τό πού φθάνουν στό öδαφος.
Ξύπνησα· δέν εrναι δυνατό νά öβγαλα âγώ αéτόν τόν
àπαίσιο, àνόητο qχο. Ouch! Στό àεροδρόμιο τόν εrχα πάλι àκούσει· παραπατώντας ≤νας âπιβάτης εrχε πέσει πάνω
σέ κάποιον ôλλο τήν œρα πού öψαχναν στίς àποσκευές.
≠Oποτε öβλεπα τό âπιφώνημα γραμμένο στά κόμικς ¦ τό
ôκουγα σέ κάποια ταινία, σάν νά μέ τρύπαγε βελόνα äλεκτρική. \Eνοχλητικός qχος, τραχύς, κραυγούλα ζώου παρά àνθρώπου, ≤να σύμπλεγμα σκοτεινό, πάντα θυμωμένο,
καμμιά σχέση μέ τό βασανισμένο üχ ¦ καί τό ôχ, ¬που τό
χ εrναι ≤να θρόισμα καημένο, πνιγμένος φθόγγος βγαλμένος àπό τό στÉθος – àπό κεÖ πρέπει νά βγαίνει ï πόνος κι
ùχι àπό δόντια κιτρινιάρικα πού κροταλίζουν.
^Ωστόσο, γεγονός qταν πώς στό δικό μου, ôσχημο
ùνειρο àκούστηκε τό âπιφώνημα. Δέν qταν ôλλος, âγώ
¦μουν τό äχεÖο του. ΣÉμα ε¨δικό φαίνεται πώς qταν, ε¨δοποίηση πώς θέλοντας καί μή ™ âγκατάστασή μου εrχε
àρχίσει κιόλας. ‰Eμειναν πίσω τά παλιά. \Eδ΅, σέ τοÜτο
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τό δωμάτιο θά πρέπει τώρα νά δοκιμάσω τίς καινούργιες
λέξεις, νά χειριστ΅ τά àντίστοιχα πράγματα. M’ ≤ναν
qχο δόθηκε τό σύνθημα. Διόλου εéχάριστο αéτό, öμοιαζε
μέ âντολή. Σχίζοντας τόν λιγοστό àέρα μέσα στό δωμάτιο
≤να μαστίγιο àποικιοκρατικό ζητÄ àπό ≤να ράθυμο, μεσογειακό κορμί πεσμένο μπρούμυτα πάνω στό κρεβάτι νά
σηκωθεÖ àμέσως καί νά πιάσει δουλειά. ‰Aς εrναι· μερικές
φορές λίγο ζόρι δέν βλάπτει· àρκεÖ νά μή σέ προσβάλλουν
θεωρώντας σε τεμπέλη, àνίκανο νά προσαρμοστεÖς. Kαί
âπειδή φοβÄσαι πώς τέτοιος εrσαι, παραμένεις àκόμη λίγο
στή στάση αéτή, κολλημένος στό στρ΅μα àπ’ ¬που βυζαίνεις λεπτά, zρες, μέρες àναβολÉς. ≠Yστατη àξιοπρέπεια τοÜ àπροσάρμοστου τό πεÖσμα.
Γιά πόσο ¬μως; oHταν àνάγκη νά κρεμαστοÜν τά
ροÜχα, νά βρεθεÖ κάτι γιά φαγητό. Δέν ¦μουν πιά âκεÖ πίσω, âδ΅ ¦μουν στό Λονδίνο, κάπου στό Bayswater, μακριά
àπό τήν ο¨κογένεια καί τούς φίλους. Kάτω âκεÖ, θά συζητοÜσαν τώρα ¬λοι μέ φλεγόμενα πρόσωπα γιά τό τί πρέπει
νά γίνει, κι ¬ταν öχει πέσει μιά χούντα, τά πάντα μποροÜν
νά συζητηθοÜν καί νά γίνουν ¦ νά μή γίνουν. ≠Oμως âδ΅
πού βρισκόμουν, καί ¬που οî βιομήχανοι çνομάζουν βιομηχανική τήν âπανάσταση, ôλλες àλλαγές θά ’πρεπε νά γίνουν καί μάλιστα àμέσως. Bιβλία τοποθετημένα πάνω
στό τραπέζι νά παραμεριστοÜν γιά νά àκουμπήσουν τά δικά μου. \Eσώρουχα, ξυριστικά, παντόφλες, ¬,τι κουβαλήθηκε μέχρι âδ΅ πρέπει νά βρεÖ τή θέση του âκτοπίζοντας
μικροαντικείμενα πού δέν μοÜ àνήκουν, χρησιμοποιημένα
àπό ôλλους. Kι •πάρχουν ≤να σωρό àπό αéτά, παντοÜ,
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στό μπάνιο, στά ντουλάπια, κάτω àπό τό κρεβάτι ¬που τά
öχει χώσει ™ φούρια τοÜ ο¨κοδεσπότη πού qταν βέβαια κάποτε συμπατριώτης μου καί πού προφαν΅ς δέν εrναι πιά
καί τόσο. ≠Eνα •βρίδιο εrναι àπό Στερεά ^Eλλάδα καί βρετανικά νησιά, àφοÜ öχει γεμίσει τόν μικρό αéτό χ΅ρο μέ
χίλια δυό χαζά κουτάκια, àλλοδαπές κονσέρβες μέ àνεξερεύνητο περιεχόμενο, φροÜτα àλλόκοσμα στό ψυγεÖο, δύο
πορτοκάλια σέ χρ΅μα βερίκοκου, ≤να μÉλο σέ χρ΅μα λαχανί, μισάνοιχτα, ≈πουλα κεσεδάκια μέ βούτυρο, σάν φάκες γιά λαίμαργους, κι àκόμη φλοÜδες àλλαντικ΅ν ξερές
κάτω àπό τό λεπτό, νάιλον σάβανό τους.
^H παρωδία κορυφώνεται μ’ âκείνη τή φιέστα àπό
χαρτί àπέναντι. Kαρφιτσωμένα πάνω σ’ ≤ναν πίνακα àπό
φελλό στόν τοÖχο τοÜ χώλ, χαρτάκια, κάρτες, διαφημιστικά κουπόνια, σκίτσα καί χιουμοριστικά μηνύματα πασχίζουν νά δώσουν ≤ναν τόνο ζωηρό âδ΅ μέσα. Tόσο πολύ τό
θέλουν, πού τά νεÜρα μου ùχι φωνάζουν καί σ’ αéτό. Παραπάει ™ προσπάθεια μέ τά χρώματα. Πολλή àνακατωσούρα γιά νά φανεÖ πώς τουλάχιστον ≤να δωμάτιο φοιτητικό μπορεÖ νά εrναι εûθυμο σέ μιά πόλη ¬πως αéτή, ôκεφη συνήθως κι ≤τοιμη νά ε¨ρωνευτεÖ ¬ποιον ρωτήσει τό
γιατί. ‰Eτσι εrναι καί τώρα.
Ψιλή βροχή πέφτει öξω – öχω àκουστά γι’ αéτή. \Aλλά
γιά τό π΅ς κλείνει τό κεντρικό παράθυρο àπέναντι καμμιά
ïδηγία. Erναι àνάγκη νά κατεβάσω àμέσως τό πλαίσιο μέ
τό τζάμι μέχρι τό περβάζι καί νά τό àσφαλίσω μέ κείνους
τούς δύο περίεργους, δύστροπους πίρους. Xαλασμένοι εrναι,
μέ τίποτα δέν πιάνουν. Kαί θά πρέπει âγώ τώρα, μετά τόν
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τόσο παιδεμό μου œσπου νά ’ρθ΅ âδ΅, âγώ πού δέν ξέρω
àπ’ αéτά τά γελοÖα παράθυρα, νά βρ΅ τόν τρόπο νά τά
κλείσω àμέσως. ^H βροχή δυναμώνει. \Aπειλές συσσωρεύονται. Mέσα σ’ ≤να διαμέρισμα μιά σταλιά ≤νας μέτοικος
παλεύει μέ κάτι καρφιά. Mόνος, μέ τά μικρά του ôσχετα
δάχτυλα, μέ τό μυαλό του νά àποσπÄται μακριά, νά ξεφυλλίζει βιαστικά ≤να παλιό «κλασσικό ε¨κονογραφημένο» πού
τά περιέχει ¬λα, ¬λα ¬σα öχουν σημασία τούτη τή στιγμή.
Γνωστό εrναι πώς οî ôγριες θύελλες, οî καταιγίδες πού ξηλώνουν στέγες σέ τοÜτα τά μέρη συμβαίνουν. ‰Eχει διαβάσει ï μέτοικος κάμποσα γι’ αéτά. ΠÄνε μαζί οî νεροποντές,
οî τρεμάμενες καμινάδες, κι οî νεαροί âξόριστοι μέσα σέ σοφίτες γιά τούς ïποίους σως γράψει κάποτε ≤νας ôλλος Tόμας Xάρντυ ¦ καί κάποιος àπό τούς διους αéτούς νεαρούς
πού öρχονται âδ΅ àπό πολύ μακριά γιά νά μελετήσουν
≥συχοι, àπερίσπαστοι àπό τίς ταραχές πού μαστίζουν τίς
εûφλεκτες χ΅ρες τους. Φτάνουν γεμάτοι προσδοκίες καί τί
βρίσκουν; \AγγαρεÖες καινούργιες, προκαταρκτικές, προτοÜ
àρχίσει τό ïτιδήποτε φαντασμαγορικό.
Mέ μιά τελευταία προσπάθεια τό παράθυρο κλείνει âπιτέλους. Θυμωμένες σταγόνες μέ ράμφη χτυπÄνε àπ’ öξω
τό τζάμι. \Aκούγεται àκόμη λίγο âκεÖνο τό ¨διαίτερο λαχάνιασμα τοÜ àρχάριου μέ τό ïποÖο διασκεδάζουν τά πάντα
âκτός àπ’ αéτόν. Kάθε öπιπλο καί σκεÜος, àκίνητο âδ΅
μέσα καί φαινομενικά àθ΅ο, μπορεÖ καί νά καγχάζει àπό
μέσα του. Ξένος εrσαι ¬ταν τό δωμάτιο ¬που πρέπει νά μείνεις σέ κοιτάει κοροϊδευτικά.
Σαθρή ëπομένως ™ περιβόητη βρετανική •ποδομή. Πα-
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ραπλανητικά καί τά χαρωπά, χρωματιστά χαρτάκια
στούς τοίχους. \Eπιπλέον, μιά μυρουδιά περίεργη öρχεται
àπό τή μεριά τοÜ ψυγείου, κάτι παύει νά εrναι ζωντανό,
κάτι ôλλο στάζει πένθιμα μέσα στό μπάνιο, ¬λα συνωμοτοÜν, àντιδροÜν στό νά κάθεται κάποιος âδ΅ καινουργιοφερμένος καί νά κοιτάζει γύρω χωρίς κάν μέ περιέργεια.
Kακομαθημένα παλιοπράγματα. ‰Aλλοι τά διάλεξαν καί θά
πρέπει νά συμφωνήσω κι âγώ τώρα πώς καλ΅ς •πάρχουν.
Δέν θά öχω λοιπόν àντίρρηση νά εrναι öτσι φτιαγμένα, δύσχρηστα, ôνοστα καί àκριβ΅ς γι’ αéτό μέ μιά μικρή μοχθηρία φυλαγμένη μέσα τους σάν âλατήριο σκουριασμένο.
‰Aς εrναι ¬πως εrναι τά πράγματα. ^H μοκέτα νά μυρίζει
καπνό àπό πίπα. Tό παράθυρο νά μήν öχει παντζούρια καί
νά κλείνει δύσκολα. Tά φασόλια στήν κονσέρβα νά öχουν
ζάχαρη, ™ ζάχαρη νά εrναι ôγλυκη, κι âσύ χωρίς πίκρα νά
πρέπει ν’ àφήσεις ¬σα ¦ξερες καί νά •ποκριθεÖς πώς εrσαι
àνοιχτός, ναί, àσφαλ΅ς, πάντα κοσμοπολίτης ùφειλες νά
¦σουν, εéπρόσδεκτο ¬,τι καινούργιο. ΠοÜ ξέρεις, δέν λένε
¬τι καί οî δυσκολίες öχουν τή χάρη τους; \Aκόμη καί τά
γυμνά παράθυρα τήν öχουν καί ™ θαμπή öκταση öξω ëνός
οéρανοÜ çρυκτοÜ, πού κατεβαίνει àπειλητικός, βαρύς πάνω
στίς στέγες καί στά κεφάλια τ΅ν àνθρώπων. ≠Eνας μόνιμος κίνδυνος νά καταπλακωθοÜν ¬λα, ïπότε οûτε κάν νά
πλησιάσει στό στόμα σου δέν μπορεÖ ™ «πλάκα», ôλλη λέξη öρχεται, fun, νά κάνεις λίγο fun μέ ¬λα, τή στιγμή μάλιστα πού ™ πίεση àπό πάνω σου αéξάνει.

