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ίδια; Δεν μιλάνε για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου. Αλλά, βέβαια, η Λένα
είχε το δικαίωμα να λέει ό,τι της κατέβει, εφόσον είχε αντικαταστήσει στη ζωή
μου τον αυταρχισμό του πατέρα μου. Και ο μόνος τομέας στον οποίο δεν μπο-
ρούσε να πάρει τη θέση του, ήταν ο ιδεολογικός: ο «ουτοπιστής αριστερός»
πατέρας μου παρέμενε ο αποκλειστικός και αναντικατάστατος πολιτικός φάρος
και τροφοδότης μου. 
Σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις. Λοξές και πρωτοφανείς, ενοχλητικές, και μαζί

ανακουφιστικές, λάδι στη φωτιά, και ταυτόχρονα βάλσαμο στην πληγή. Σκέ-
ψεις που με σόκαραν, και την ίδια στιγμή τις θεωρούσα αποκαλυπτικές και
σωτήριες. Τις ένιωθα να ξεδιπλώνονται μες στο κεφάλι μου, ενώ τα μάτια μου
εξακολουθούσαν να στάζουν κι ο νεκρός πατέρας μου κρύωνε μες στην αγκα-
λιά μου.
Εκείνη τη στιγμή, γεννήθηκε μέσα μου η διάθεση να προκαλέσω ξανά αν

μπορούσα τις ταραχές του 2008, να τις επαναλάβω όχι μια και δυο φορές, αλλά
στο διηνεκές. Να τις πολλαπλασιάσω και να τις κλιμακώσω, να τις εντείνω και
να τις κορυφώσω. Να κάνω πράξη και να διασπείρω, να επεκτείνω και να
παροχετεύσω τη δυσθυμία και την αναποδιά του πατέρα μου, τη χολή και την
απελπισία, τη μιζέρια και τον αυταρχισμό του, την καμουφλαρισμένη, καταπιε-
σμένη διάθεσή του για αντίδραση, πυρπολώντας τη σάπια κοινωνία που μας
περιέβαλλε, βάζοντάς της μπουρλότο.
Κάτω το Σύστημα, οι τράπεζες και το χρηματιστήριο, οι πολυεθνικές και η

ολιγαρχία του χρήματος, ο στρατός και η αστυνομία, τα δικαστήρια και οι
φυλακές, ο αστικός τύπος και οι παπάδες. Κάτω οι ισχυροί και οι πλουτοκρά-
τες, οι Από Πάνω, η κάθε είδους Εξουσία, τα συμφέροντα, η διαπλοκή και οι
συνωμοσίες. 
Μέσα μου κυμάτιζε η επιθυμία να μετατρέψω την κατάσταση χάους και

αναρχίας που επικρατούσε γύρω μας, όταν εκείνος πέθανε ―την κατάσταση
που λίγο πριν από τον θάνατό του έδειχνε στις ειδήσεις και η τηλεόραση―, σε
μια μόνιμη, σταθερή, αμετάβλητη κατάσταση εκεί έξω. Να πενθούμε όλοι, από
κοινού, αιωνίως. Αλλά, κυρίως, να το γλεντάμε μηδενίζοντας το κοντέρ, απε-
λευθερώνοντας αυτήν που ήταν η πιο εορταστική, η πιο αναζωογονητική, η πιο
λυτρωτική, η πιο δοξαστική, και ταυτόχρονα η πιο αυτοκαταστροφική δύναμη
από όλες.
Η Δύναμη της Φωτιάς.


