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Οπατέρας μου πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου 2008, ενώ οι ταραχές με
αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου μαίνονταν ακόμα σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Ένιωθα ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα κοινω-

νικής αναταραχής αντανακλάται στην κατάσταση του πατέρα μου, αλλά παρα-
δόξως ένιωθα και ότι σαν να αντανακλάται η κατάπτωσή του στον κοινωνικό
περίγυρο, σαν να εξωτερικευόταν και να έπαιρνε ευρύτερες, συλλογικές διαστά-
σεις η ατομική κατάρρευσή του. 
Δεν ξέρω, υποθέτω ότι εξακολουθώ να βρίσκομαι σε διαδικασία πένθους και

ότι το θάνατό του δεν τον έχω ξεπεράσει ακόμα εντελώς, παρότι πέρασαν
πέντε ολόκληρα χρόνια. Στο κάτω κάτω, κι αυτό που οι δημοσιογράφοι βάφτι-
σαν Μαύρες Γιορτές, τα Δεκεμβριανά 2013, εν μέρει στα κελεύσματα και στην
επιρροή του πατέρα μου οφείλονται. Ή, αλλιώς, οι ρίζες της συμπεριφοράς μου
στην επίδρασή του πρέπει να αναζητηθούν. 
Η όποια συμμετοχή μου στις Μαύρες Γιορτές, από την πιο μικρή έως την

πλήρη αυτουργία, την πλήρη ανάληψη ευθύνης γι’ αυτές, στον πατέρα μου θα
πρέπει να αποδοθεί εντέλει. Από τον πατέρα μου εμπνεύστηκα και σε εκείνον
οφείλω τη μανία μου για εκδίκηση, τη μανία μου για αντίδραση, τη μανία μου
για εξέγερση. Ώρες ώρες, έχω την αίσθηση ότι στον πατέρα μου, και μόνο σ’
αυτόν, χρωστάω το ποιος είμαι. 
Ο μπαμπάς, όπως και η Σωτηρία, ήταν εκπαιδευτικός στην πρώτη βαθμίδα

της εκπαίδευσης. Δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο, την εποχή που κάτι τέτοιο
μετρούσε πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Ρομαντικός και άκαμπτος, στραβό-
ξυλο, και αριστερός, «ουτοπιστής αριστερός», όπως έλεγε χαρακτηριστικά,
εννοώντας ότι δεν υπάρχει επί γης σοσιαλιστικός, και πολύ περισσότερο κομ-
μουνιστικός παράδεισος. 
Οι ιδέες του τού είχαν στοιχίσει κάποιες διώξεις, «χαμηλής έντασης», όπως

τις ονόμαζε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν είχε απειληθεί η ίδια η επαγγελματική του ιδιό-
τητα, αλλά είχε μείνει σχετικά στάσιμος βαθμολογικά, συν διάφορα άλλα παρε-
πόμενα. Σε κάθε περίπτωση, ήταν αριστερός, αλλά δεν το φώναζε, μάλλον κρυ-
πτοαριστερός. 
Κι όλο αυτό το μουλωχτό, το καμουφλαρισμένο, το ανεκδήλωτο, θα πρέπει

να του είχε γεννήσει εκείνο το τεράστιο απόθεμα πικρίας που κουβαλούσε,
εκείνη τη μαύρη χολή που τον έκανε να μοιάζει με τον ορισμό της απογοήτευ-
σης και της επικριτικής διάθεσης, της παραίτησης και του μηδενισμού και της
μιζέριας.
Ο αυταρχικός και καταπιεστικός, ο σχεδόν μονίμως δύσθυμος Γιάννης Απο-

στολάκης ήταν ψηλός και άχαρος, και τον τελευταίο καιρό είχε σκεβρώσει και
καμπούριαζε. Από τα οκτώ μου που πέθανε η Σωτηρία ως την ενηλικίωσή μου,
μου στάθηκε αγόγγυστα, μεγαλώνοντάς με ολομόναχος. Ίσως στράβωσε η ράχη


