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του από τα χτυπήματα κι από τα βάσανα και τις ευθύνες.
Ύστερα, γύρω στα είκοσι τρία μου, δήλωσε ερωτευμένος, ξαναπαντρεύτηκε,

και ήρθαν να ζήσουν με τη νέα σύζυγό του στο Χαλάνδρι. Ώσπου, όταν οι
κόρες μου ήταν ακόμα μικρές, χώρισαν. Τίποτα το δραματικό, μια ωραία ημέρα
η δεύτερη συμβία του τα μάζεψε κι έφυγε, λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. Και
λίγο αργότερα, αναγκαστήκαμε να μετακομίσουμε κι εμείς κοντά του στην ίδια
συνοικία, γιατί τον είχαμε όλο και περισσότερο έγνοια. 
Τελικά, ο πατέρας μου πέθανε όρθιος, χωρίς κάποια σοβαρή ασθένεια, μπο-

ρούσε ακόμα να αυτοεξυπηρετείται μια χαρά. Μια οικιακή βοηθός, που την
αποκαλούσαμε απλώς «γυναίκα», τον επισκεπτόταν καθημερινά υπό την επί-
βλεψη της Λένας, αλλά κατά τα άλλα ήταν σε άψογη κατάσταση. Και, ξαφνι-
κά, με τα Δεκεμβριανά του ’08 είχε πέσει ψυχολογικά, είχε μαραζώσει κι έβλε-
πε μπροστά του μόνο μαύρα σύννεφα. Σαν να προετοιμαζόταν μέσα του το
έδαφος για την καρδιακή προσβολή που τον έστειλε στον τάφο.
Το βράδυ που συνέβη το μοιραίο, έτυχε κατά σατανική σύμπτωση να βρίσκο-

μαι εκεί, στο δικό του διαμέρισμα, είχα πάει να τον δω. Η τηλεόραση στην κου-
ζίνα ήταν συντονισμένη σε ένα ιδιωτικό κανάλι, το οποίο εκείνη την ώρα έδει-
χνε ειδήσεις κι έπεφταν πλάνα από τις φωτιές και τις καταστροφές των πρό-
σφατων ταραχών. 
Με θυμάμαι να βλέπω το πελώριο, φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο που

είχε στήσει ο δήμαρχος στην πλατεία Συντάγματος, περικυκλωμένο από διμοι-
ρίες των ΜΑΤ. Μια γελοία εικόνα, που αποδεικνυόταν ακόμα πιο γελοία, όταν
σκεφτόσουν ότι η ανθρώπινη αλυσίδα από κρανοφόρους αστυνομικούς, που
ήταν οπλισμένοι με ασπίδες και γκλομπ, φρουρούσε εκείνο το σιδερένιο ομοί-
ωμα ελάτου από τους αντιεξουσιαστές, οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες το
είχαν πυρπολήσει ―με μολότοφ;― και το κατέκαψαν. Η δε φωτογραφία του
φλεγόμενου συμβόλου των Χριστουγέννων είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, είχε
γίνει ακόμα και πρωτοσέλιδο στους New York Times.
Κι ο μπαμπάς κοιτούσε την οθόνη με γυάλινο βλέμμα, κοιτούσε χωρίς να κοι-

τάει κατά κάποιον τρόπο.
Σηκώθηκα μια στιγμή να πάω στην τουαλέτα και, επιστρέφοντας, τον βρήκα

να έχει γείρει σαν άδειο σακί πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, με το δεξί του
χέρι να έχει γραπώσει το πουκάμισο στο μέρος της καρδιάς. Ένα ζαρωμένο,
άψυχο κουβάρι είχε γίνει ολόκληρος, ένα πράγμα σαν ξεφούσκωτο σωσίβιο, ένα
ρημαγμένο κορμί. 
Αλλά στην αρχή δεν κατάλαβα. 
«Μπαμπά; Τι έγινε; Τι έχεις;» ρώτησα τρομαγμένος, με την αγωνία κάποιου

που ασυνείδητα μάλλον ξέρει την αλήθεια. Κι όταν δεν πήρα, φυσικά, απάντη-
ση, ή ίσως όταν η ακινησία του μου έδωσε όσες απαντήσεις ήθελα, όρμησα και


