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τον πήρα στην αγκαλιά μου και τον τράνταζα. «Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά!»,
έλεγα και ξανάλεγα θρηνητικά, κι από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα πια, αν
και χωρίς να το συνειδητοποιώ. 
Στην πραγματικότητα, έμπαινα σταδιακά σε ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν,

στη ζώνη του πένθους. Εξακολουθούσα να σφίγγω τον νεκρό πατέρα μου στην
αγκαλιά μου, κι αντί να τον τραντάζω, τον λίκνιζα τώρα ανεπαίσθητα, σαν να
τον νανούριζα. Κι από τα βάθη της ψυχής μου, άρχισαν να αναβλύζουν κάτι
πολύ μυστήριες σκέψεις, που λίγο πριν διατυπωθούν, τις αγνοούσα.
Μου ήρθε αυτή η βλακεία ―βλακεία τη θεωρούσα μέχρι τότε― που λένε ότι,

όταν πεθαίνει ο πατέρας σου, τότε θυμάσαι όλ’ αυτά που δεν κατόρθωσες, δεν
πρόλαβες ποτέ να του πεις. Προφανώς για τη σχέση σας, όσα υπήρχαν ανομο-
λόγητα μεταξύ σας. Και ξαφνικά, μου ήρθε στο μυαλό η αίσθηση που είχα όταν
ήμουν μικρός, κι ένιωσα να με παίρνει το παράπονο.

«Μπαμπά, το ξέρω ότι πάντα νόμιζες πως δεν πιάνουν τα χέρια μου, αλλά
δεν ήταν αλήθεια. Από παιδάκι, ερχόμουν μαζί σου, όταν σκάλιζες κάτι με τα
κατσαβίδια και τ’ άλλα εργαλεία σου, και σε παρακολουθούσα ευλαβικά, αλλά
όποτε σου ζητούσα να μ’ αφήσεις να φτιάξω κι εγώ ένα πράγμα, να ολοκλη-
ρώσω έστω μια δική σου δουλειά, μου αρνιόσουν κοφτά και άγρια, σε στιλ “εσύ
δεν ξέρεις”, “είσαι μικρός”, “άσ’ το καλύτερα”». 
Οι σκέψεις συνωστίζονταν στο κεφάλι μου κι ήταν πραγματικά σαν να του

μιλούσα του Αποστολάκη του πρεσβύτερου, σαν να ήταν απέναντί μου ζωντα-
νός, ολοζώντανος, και να ξεκαθάριζα μαζί του τα πράγματα.

«Όμως, ξέρω να φτιάχνω πολλά και διάφορα, μπαμπά, πιάνουν τα χέρια μου,
έκανες λάθος, φρικτό λάθος, δεν ήξερες τι σου γινόταν. Έφτασα στο σημείο να
γίνω δημοσιογράφος, να ζω δουλεύοντας μόνο με το μυαλό μου, επειδή πίστε-
ψα κι εγώ αυτό που μου έλεγες, ότι δεν πιάνουν τα χέρια μου. Αλλά πιάνουν,
μπαμπά, πίστεψέ με, ξέρω, πιάνουν και παραπιάνουν, και τελικά εσύ ήσουν
εκείνος που ήθελες να γίνω “εργάτης του μυαλού”, όπως το έλεγες, εσύ το είχες
απωθημένο».
Και τότε, σαν μέσα σε έκλαμψη, κατάλαβα ότι είχα κληρονομήσει τον θυμό

του πατέρα μου. Ή, ίσως, ότι μετέτρεψα την πικρία και τη χολή του σε θυμό,
θυμό πολιτικό, κοινωνικό. Έγινα ο θυμωμένος, εκεί που ο πατέρας μου ήταν ο
μίζερος, ο γκρινιάρης. Το έβλεπες και στη δουλειά μου, στα αιχμηρά, επικριτι-
κά άρθρα που έγραφα στην εφημερίδα. Γι’ αυτό ακριβώς κι ο δάσκαλός μου, ο
παλιός αρχισυντάκτης μου, ο αείμνηστος Τάκης Καραγιάννης, επέμενε ότι μου
ταιριάζει καλύτερα το ελεύθερο ρεπορτάζ και όχι τα άρθρα γνώμης. 
Ξαφνικά, θυμήθηκα ότι η Λένα έλεγε τον πατέρα μου αυταρχικό, αλλά αυτή

όλους αυταρχικούς τους έλεγε, εκτός από μένα, που με είχε του χεριού της. Και
με ποιο δικαίωμα τον χαρακτήριζε έτσι, αφ’ ης στιγμής εκείνη ήταν μία από τα


