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Η εφημερίδα 

 

 

     Η «επαγγεικαηηθή κνπ ζηαδηνδξνκία», κ’ απαζρνινχζε 

έληνλα απ’ ηελ αξρή ήδε ηεο εθεβείαο κνπ, θαζ΄φηη είρα 

κηα έκθπηε πεξηθξφλεζε πξνο νπνηαδήπνηε εξγαζία 

απνζθνπνχζε κφλν ζηελ ακνηβή, ή ηα «κπξάβν» ησλ δηθψλ 

κνπ. Ήμεξα πσο ε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ηνπ παηέξα 

κνπ, πνπ παγηψζεθε σο κία απ’ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ 

Ειιάδα, ηε πεξίνδν ηεο «επηαεηίαο», κε πεξίκελε. Τν 

πηπρίν ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ ή ηνπ αξρηηέθηνλα, ήηαλ 

πξναηξεηηθά ζηε πεξίπησζή κνπ. 

     Γλψξηδα θαιχηεξα απ’ ηνλ θαζέλα, πσο  ζα γηλφκνπλ 

απεπζείαο έλα αλψηεξν θη εγεηηθφ ζηέιερνο, αθνχ ζα 

ζηεθφκνπλ θνβεξά αξλεηηθά ζε κηα ελδερφκελε πξφζιεςή 

κνπ σο απινχ ππαιιήινπ. Απηφ ζα ην απαηηνχζα, φρη γηαηί 

ήκνπλ ηέθλν  ηνπ παηξφο κνπ, κε κηα πξνθαλή παξάθακςε 

ηεο αμηνθξαηίαο, αιιά γηαηί πξνθαλψο δελ είρα γελλεζεί 

γηα ρακαινδνπιεηέο. 

      Αθφκα θαη ε πξνεδξηθή ζέζε φκσο, δε ζα κνπ ήηαλ 

αξθεηή θη αο ήηαλ φλεηξν δσήο αθφκα θαη γηα πνιινχο 

αξηζηεξίδνληεο, απφθνηηνπο αξρηηέθηνλεο. 

       Η εμνπζία, αλ δε ηε θηινζνθήζεηο, πξηλ ηελ αγγίμεηο 

θαη ηελ θαηαθηήζεηο, είηε ζα ζε θάλεη δνχιν ηεο, είηε ζα 

γίλεη πιεθηηθή θαη αλνχζηα, αθνχ ζα ζεκάλεη ηελ ππνηαγή 

ζνπ ζ’ έλα κεηαθπζηθφ, ππξακηδηθφ ζρήκα, έζησ θη αλ  εζχ 

απνιακβάλεηο ηε θνξπθή ηνπ. Απηή ε εθδνρή, δε ηαίξηαδε 

νπσζδήπνηε κε ηνπο ζθνπνχο ηεο χπαξμήο κνπ. Άιισζηε, 

ην λα παίδσ έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δσή 

ελφο αδηάθνξνπ ηφπνπ, ζα κνπ ήηαλ θξηθηφ. Θα κ’ έθαλε 

λα κνηάδσ ηφζν εκεηηθά κε ηνπο γνλείο κνπ, πνπ παξά ηα 

εγθιήκαηα θαηά ηεο πιαλεηηθήο αηζζεηηθήο, ηα νπνία είραλ 

δηαπξάμεη πινπηίδνληαο, εξεζίδνληαλ κε ηηο θηιαλζξσπίεο 

θαη ηελ ππνδνχισζε κέζα ζε κηα αζθπθηηθή δεκφζηα 

εηθφλα, κε ζθνπφ ηε καηαηφηεηα ηεο πζηεξνθεκίαο. Απηή 

ήηαλ θαη ε αηηία πνπ ζπληεξνχζε ην γάκν ηνπο. Αγλννχζαλ 
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πηα ηελ κεηαμχ ηνπο εθηφλσζε ζηε θξεβαηνθάκαξα ηνπο, 

πνπ ζχκηδε πεξηζζφηεξν εηθνλνζηάζη, παξά εξσηηθή θσιηά. 

      ληα ηεο ζπλήζεηαο θη νη δπν, απφ ζπλήζεηα παξέκελαλ 

ζηελ θνηλσληθή ειίη, δηεθπεξαηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο κηαο 

ςπρνθηνληθήο θη απαξάιιαρηεο ξνπηίλα, θάζε ιεπηφ ηεο 

ψξαο. Παξακνξθσηηθέο αληαλαθιάζεηο κηαο θηηο εθδνρήο 

επεξγεηψλ, μελφθεξηεο θνπήο. 

        ηαλ ηειείσζα ηηο ζπνπδέο κνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή, 

επηζθέθηεθα ηνπο δηθνχο κνπ ζην εμνρηθφ ηνπο ζπίηη ζηε 

Φψξα ηεο Άλδξνπ θαη ηνπο αλαθνίλσζα φηη δελ είρα ζθνπφ 

λ’ αζρνιεζψ κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ θαξπφ ηνπ 

γελεαινγηθνχ ηνπο δέληξνπ. Τα  δεπηεξφιεπηα ζησπήο πνπ 

αθνινχζεζαλ, πξέπεη λα θφζηηζαλ είθνζη ρξφληα δσήο ζην 

παηέξα κνπ. Απ’ ηε κάλα κνπ δε κπνξψ λα ππνινγίζσ, 

γηαηί, κε ζψαο ηαο θξέλαο,  είρα ήδε εμαθαλίζεη, πξν 

πνιινχ, θάζε ειπίδα ηεο πξνο ηε ζπκκφξθσζή κνπ. «Δελ 

έιπηδε ηίπνηα, δε θνβφηαλ ηίπνηα», θαηά ηε γλσζηή ξήζε 

ηνπ Καδαληδάθε. Ίζσο γηα ‘θείλνλ φκσο, λα ήηαλ ην 

γθξέκηζκα φισλ ησλ πνηαπψλ ηνπ νλείξσλ γηα κέλα, 

θαζψο  έθηνηε, πέξα απφ ηππηθέο θνπβέληεο, δελ 

ελδηαθέξζεθε πνηέ λα κάζεη γηα ηελ ζηαδηνδξνκία κνπ θη 

αο είλαη ζίγνπξν φηη ελεκεξσλφηαλ απ’ ηηο νηθνλνκηθέο 

θπιιάδεο ηα επαγγεικαηηθά κνπ βήκαηα θη απ’ ηα 

θνπηζνκπνιίζηηθα, αηαμηθά ζθνππίδηα ηεο κεζεκεξηαλήο, 

ηειενπηηθήο δψλεο πνπ πξνθαινχλ επθνξία ζηνπο 

θαηαζιηπηηθνχο θαη ζηνπο επαξρηψηεο, ηηο θήκεο γηα ηα  

παξαζηξαηήκαηα κνπ. 

        Μνπ αλαθνίλσζε θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ, φηη ζα έρσ 

ζηε δηάζεζή κνπ έλα άλεην ζπίηη , έλα ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, ππεξαξθεηφ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε 

«κηζαιινδνμία» κνπ θαη κε παξαθάιεζε λα ηνπο αθήζσ 

κφλνπο. Τνπο απνραηξέηηζα αθήλνληαο ηνπο ζ’ έλα 

ζπαξαμηθάξδην, ζησπειφ ελαγθαιηζκφ, ηδαληθφ γηα ηαηλίεο 

πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε θεζηηβάι κηθξνχ κήθνπο θη έθπγα 

ρσξίο λα ηνπο ραξίζσ νχηε έλα ςεχηηθν ράδη . Έθηνηε νη 

ζπλαληήζεηο καο, έσο ην ζάλαηφ ηνπο, ήηαλ πεξηζζφηεξν 
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πξντφλ ηεο ηχρεο, παξά ηεο αλαδήηεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζαιπσξήο. 

         Έθπγα απ’ ηελ Άλδξν κε ην ηζηηνπιντθφ πνπ είραλ 

λαπιψζεη δπν θίιεο κνπ, γηα ράξε ηεο πεξηπέηεηαο πνπ 

πξφζθεξε, ζε αληίζεζε κε ηηο αλέζεηο πνπ παξέρνπλ ηα 

νηθνγελεηαθά γηνη. Σην «έβγα» ηνπ ιηκαληνχ, δε γχξηζα θαλ 

λα θνηηάμσ πίζσ κνπ. Η δσή κφιηο άξρηδε γηα κέλα. 

Ξαπιψζακε θαη νη ηξεηο ζην θαηάζηξσκα θάλνληαο 

ειηνζεξαπεία, ελψ εθείλεο μεθαξδίδνληαλ ζηα γέιηα, φζν 

ηνπο εμηζηνξνχζα ηελ παξσδία ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζπλάζξνηζεο πνπ είρε πξνεγεζεί. Μνπ πξφηεηλαλ λα ηηο 

αθνινπζήζσ ζε κηα μέθξελε θξνπαδηέξα, φκσο εγψ δελ 

είρα θαηξφ γηα ράζηκν. 

        Ήκνπλ πηα ζηε δηθή κνπ, νιφδηθή κνπ αθεηεξία. Είρα 

ζέζεη σο θχξην κέιεκα ηεο δσήο κνπ, ην πέξαζκα απ’ ηηο  

ζεσξίεο ζηε Θεσξία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε πξάμε ηεο 

θηινζνθίαο κνπ. Σην παξειζφλ είρα ραζεί ζ’ φιεο ηηο 

αλαηξεπηηθέο θαη ξηδνζπαζηηθέο απφςεηο πνπ είραλ 

δηαηππσζεί. Είρα ζηραζεί θη είρα απνξξίςεη θαζεηί καδηθφ 

σο ζπληεξεηηθφ θη είρα απνδερζεί σο κνλαδηθή, αιεζηλά 

επαλαζηαηηθή δηέμνδν, ηελ πξνψζεζε ηνπ εγψ κνπ, ζε 

αξρεγηθή κνλάδα ηεο αγέιεο, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ηεο απφιαπζεο θαη φρη απαξαίηεηα ην 

κεγάιν θέξδνο θαη ηελ δεκνζηφηεηα. Μφλν ν αλαξρηθφο 

ηξαπεδίηεο ηνπ Πεζζφα, ζα κπνξνχζε λα ζπλαγσληζηεί ηελ 

επθπή ζχιιεςε ηεο ηδέαο κνπ. Πξψηα απνγχκλσζα ηελ 

εμνπζία απφ θαζεηί πεξηηηφ, φπσο ε αλαγλσξηζηκφηεηα  θαη 

ε πξνβνιή κηαο ζεηηθήο εηθφλαο, ζπκβαηήο κε ηε 

πεξηξξένπζα εζηθή. Όζηεξα απνζηαζηνπνηήζεθα απ’ ηελ 

πξνβνιή ηεο ηδέαο ηεο εμνπζίαο  ζην ππνζπλείδεην κνπ, σο 

θνχθηνπ απηνζθνπνχ. Τν ηειεπηαίν βήκα, κνπ πήξε πνιχ 

θαηξφ, θαζψο έπξεπε λα δηρνηνκήζσ ηνλ εγθέθαιφ κνπ 

ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ εηδηθεπκέλνπ λεπξνρεηξνπξγνχ. 

Πξέπεη ζηα δχν πξνεγνχκελα βήκαηα λα πξνζζέζσ θαη ην 

επψδπλν ηνπ ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ ηεο αλσηεξφηεηαο, 

πνπ ήηαλ βαζηά ξηδσκέλν κέζα κνπ σο έλζηηθην θαη 
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θνβφκνπλ φηη εθείλε ηε πεξίνδν ηεο δσήο κνπ, ε ιάκςε 

ηνπ ζα κε ηχθισλε θξαηψληαο κε καθξηά απ’ ην ζηφρν κνπ. 

Η αιαδνλεία κνπ ήηαλ έλα απζεληηθφ έξγν ηέρλεο θαη δελ 

είρε ηε κνξθή ηεο θζελήο απνκίκεζεο ελφο 

αξηζηνπξγήκαηνο, δειαδή ηε κνξθή πνπ θείηεηαη ζηνλ 

γελεηηθφ θψδηθα ελφο εκηκαζή, λεφπινπηνπ θνκπηλαδφξνπ. 

Υπήξρε φκσο ν θίλδπλνο λα δεηά ηελ απνδνρή ηεο 

ππεξνρήο ηεο απ’ ηε κάδα, θάηη πνπ αξγά ή γξήγνξα ζα κ’ 

εγθιψβηδε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ «εζηθή» ηνπ ζπλφινπ. Η 

χπαξμε θαη κφλν ηεο ππεξνρήο κνπ, σο εκπεηξηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο απηνγλσζίαο κνπ, ζα έπξεπε λα κνπ ήηαλ 

αξθεηή. Πνηνο φκσο ήηαλ ν ηξφπνο λα ληψζεη θαλείο ηελ 

εμνπζία σο απφιαπζε;  

         ηαλ θαηάθεξα λα ληθήζσ απηφ ην γξίθν, 

βξηζθφκνπλ ζε εκηιηπφζπκε θαηάζηαζε ζην «πνιπηειέο» 

δηακέξηζκα θάπνηαο πνπ απηναπνθαινχηαλ «θνιιεηή» 

κνπ, ζην Παγθξάηη. Είρα λα θνηκεζψ κέξεο θαη νη ζθέςεηο 

κ’ είραλ εμνπζελψζεη. Γλψξηδα πσο ήκνπλ θνληά ζην 

λφεκα πνπ έπξεπε λα δψζσ ζηε δσή κνπ, εδψ θαη κήλεο, θη 

απηφ κε θξαηνχζε ζε κηα εγξήγνξζε εθζηαζηαζηηθή.  

        Σεθψζεθα θαη ζαλ Ππζία ηνπ εαπηνχ κνπ, ςέιιηζα ηε 

ιέμε «ςπραγσγία». Άξρηζα λα γειάσ παξαιεξεκαηηθά. Η 

θίιε κνπ αλεζχρεζε, φκσο δελ είρα ρξφλν λα ηεο εμεγήζσ, 

φηαλ εξέκεζα απ’ ηε κέζε ηεο αλαθάιπςήο κνπ. Έπξεπε 

λα θνηκεζψ θη απηφ δε ζα γηλφηαλ πνηέ ζην παξαδνκέλν ζ’ 

έλα κηληκαιηζηηθφ παξαθιάδη ηνπ θελγθ ζνχη, θαθφγνπζην 

δηακέξηζκά,  πνπ ε ζέα ηνπ θαη κφλν κνπ πξνθαινχζε 

αυπλία. Ήζεια λα βξεζψ ζ’ έλαλ νηθείν ρψξν. Σην ζπίηη 

κνπ ζην Κνισλάθη. Μφλν εθεί, ζην άληξν κνπ, ε 

μεθνχξαζε ζα ‘ηαλ αλαθνπθηζηηθή. Έηζη θη έγηλε, εθείλν ην 

βξάδπ. 

       Τηο επφκελεο εκέξεο είρα ζπλερείο ζπλαληήζεηο κε 

δηθεγφξνπο θαη κεζίηεο. Η «ΦΨΝΗ» , ε εθεκεξίδα πνπ ζα 

κε νδεγνχζε ζηελ Ιζάθε κνπ, ήηαλ ζηα ζθαξηά. Απηή ζα 

έδηλε λφεκα, ή κάιινλ, θαιχηεξα, ζα έβαδε σο ζπλψλπκν 

ζηε ιέμε εμνπζία, ηελ ςπραγσγία. 
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    Αθνχ ηελ είρα γδχζεη απφ θάζε ηεο ειάηησκα θαη θάζε 

απηαξρηθφ ηεο πξνθίι, πξνζπάζεζα πνιχ θαηξφ λα 

θαηαιάβσ γηαηί κε ηξαβνχζε λα ηελ αγαπήζσ. Σε πνηα 

κνξθή ηεο ηελ πνζνχζα. Χπραγσγία ήηαλ ε ιέμε. Έπξεπε 

λα απνθηήζσ εμνπζία γηα λα ςπραγσγνχκαη θαη ε 

ηδαληθφηεξε κέζνδνο γηα ην ζθνπφ κνπ, ήηαλ ε έθδνζε κηαο 

εθεκεξίδαο… 

      Αθνχγεηαη παξάηαηξν, φκσο δελ επξφθεηην γηα ηελ 

έθδνζε ελφο αθφκα κνλφρλνηνπ, ζνβαξνθαλνχο πξνθίι 

εληχπνπ, νχηε βέβαηα γηα ηελ «θίηξηλε» θαη ππεξβνιηθά 

απερζή γηα ηα γνχζηα κνπ, εθδνρή ηνπ. Η «ΦΨΝΗ» ζα 

ήηαλ έλα ινγνηερληθφ παξαιήξεκα, έλαο ζπλερήο 

πεηξακαηηζκφο, κε ζθνπφ ηε κέηξεζε ηεο επηξξνήο πνπ ζα 

απέθεξε ε έθζεζε ησλ αλαγλσζηψλ ηεο, ζε κηα 

Πξσηαπξηιηά πνπ ζα δηαξθνχζε 365 εκέξεο ην ρξφλν θαη 

ζα είρε γλψκνλα ηε θαιαηζζεζία, απνθεχγνληαο επηκειψο 

ην γθξνηέζθν θαη ηε ρπδαηφηεηα. 

       Δελ ήζεια λ’ απεπζχλεηαη ζηα θησρά, ιατθά ζηξψκαηα 

ρακειήο εθπαίδεπζεο. Δε ζηφρεπα λα γίλσ κέξνο ελφο 

πξνπαγαλδηζηηθνχ κεραληζκνχ, απφ κέξνπο κηαο ειίη, κε 

ζθνπφ ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ πιήζνπο. Άιισζηε δελ 

αηζζαλφκνπλ κέινο απηήο ηεο ειίη, θαζψο δε ηαπηηδφκνπλ 

νχηε κε ην επίζεο ρακειφ επίπεδφ ηεο, νχηε κε ηα 

ζπκθέξνληά ηεο. Τελ είρα απνξξίςεη, φηαλ γχξηζα ηε 

πιάηε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. Η κνλαδηθή αμία, πξφθιεζε 

θαη θίλεηξν πνπ κε ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο, 

ήηαλ νμχηαηα αηνκηθή. Απηφ ην έληππν ζα ςπραγσγνχζε 

ζηε πξαγκαηηθφηεηα κφλν εκέλα θαη ζ’ άθελε ζε πειάγε 

ςεπδαηζζήζεσλ αλσηεξφηεηαο, ην επππφιεπην θνηλφ ηνπ. 

       Η «ΦΨΝΗ» δελ είρε αληαπνθξηηέο , νχηε 

επαγγεικαηίεο  δεκνζηνγξάθνπο, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ, λα πιαηζηψλνπλ ηα γξαθεία ηεο. Η αξζξνγξαθία ηεο, 

ζηεξηδφηαλ, ζε ζπληξηπηηθφ  πνζνζηφ, ζε θείκελα 

δηάζεκσλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ πνπ έδηλαλ κηα δηθή 

ηνπο εθδνρή ησλ γεγνλφησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δελ 

δηέζεηε «απνθιεηζηηθέο εηδήζεηο», νχηε δηαθεκίζεηο, 
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αγγειίεο θαη απνηειέζκαηα αζιεηηθψλ αγψλσλ. Είρε κηα 

ζλνκπ ζηάζε απέλαληη ζ’ φια απηά θαη σο επηβξάβεπζε γηα 

απηή, έδηλε ζηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα εθδίδεηαη ζε κηα 

αξθεηά ηζνπρηεξή ηηκή. 

      Επίζεο, δε ιεηηνπξγνχζε σο πξσηεχνπζα ελεκεξσηηθή 

πεγή, αθνχ ην θαζαξφ, ζε δσξηθή απφδνζε γεγνλφο, 

απνπζίαδε απ’ ηηο ζειίδεο ηεο. Ήηαλ έλα ζπκπιήξσκα 

ελεκέξσζεο. Σηφρεπε ζ’ έλα θνηλφ αλψηεξεο κφξθσζεο, 

κε εμαηξέζεηο βέβαηα, ην νπνίν  θαηαλάισλε ηηο πνκπψδεηο 

αεξνινγίεο ηεο θαη ηηο ρψλεπε αηζζαλφκελν κία εγθεθαιηθή 

ππεξνρή πνπ δελ πήγαδε απφ πνπζελά. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

αλαγλψζηεο, πξνθαλψο ζα έλησζαλ ην ίδην ζπλαίζζεκα 

θάζε θνξά πνπ επηζθέπηνληαλ κηα έθζεζε δσγξαθηθήο, ζε 

κηα gallery κνληέξλαο ηέρλεο, φρη γηαηί θαηαλννχζαλ ηα 

έξγα, αιιά γηαηί παξεπξέζεζαλ εθεί θη απηφ απφ κφλν ηνπ 

ήηαλ έλα πηζηνπνηεηηθφ θαιιηηερληθήο επαηζζεζίαο. 

      Έηζη θαη ε «ΦΨΝΗ», πνπ παξεκπηπηφλησο ηα 

εμψθπιια θαη νη γεινηνγξαθίεο ηεο θηινηερλνχληαλ απφ 

ηνπο πην θαηεζηεκέλνπο, αλαηξεπηηθνχο δσγξάθνπο, έδηλε 

ηε πνζεηή αίζζεζε ηνπ κπεκέλνπ ζηελ πςειή δηαλφεζε, 

ζε θάζε αλαγλψζηε ηεο. Έλα έληππν ζνπξεαιηζηηθήο 

ελεκέξσζεο… Φα! Πφζν γεινχζα φηαλ ηνπο έβιεπα λα 

ηελ θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο κε πεξεθάληα. ινη απηνί νη 

βιαρναζηνί, πνπ εγψ ηνπο έβαδα λα ζρνιηάδνπλ ηελ 

επηθαηξφηεηα ζηα θαιφθεκα café ηνπ Κνισλαθίνπ, κε ηα 

θνχθηα, αιιά πνηεηηθά ηζηηάηα ηεο. Τνπο γεινηνπνηνχζα 

παίξλνληαο  εθδίθεζή γηα ηα εθεβηθά κνπ ρξφληα, φηαλ 

ππέκελα ηηο ραδνκάξεο πεξί εγθξάηεηαο, ηνπ ππνθξηηηθνχ 

ζηλαθηνχ ηνπο.  

      Τν λα ηνπο αλεβάδσ ζ’ έλα ζίαζν θαη λα ηνπο δίλσ ηα 

ιφγηα, ην λα θιεξηάξνπλ ηάρα κνπ κε intellectual 

θαπινξάπαλα, επηδεηθλχνληαο πσο είλαη νπαδνί ηεο 

«ΦΨΝΗΣ», κ’ έθαλε λα ζπαξηαξψ ζηα γέιηα, ελψ 

απνιάκβαλα ηνλ espresso κνπ. Εθείλνη βέβαηα κ’ 

εηξσλεχνληαλ  γηα ηε κνλίκσο sport εκθάληζή κνπ θη απ’ 

ηελ εληχπσζε πνπ ηνπο έδσζα, φηαλ κηα κέξα θάπνηνο 
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γλσζηφο δηθεγφξνο, βιέπνληαο πσο ζλφκπαξα ην 

αγαπεκέλν ηνπο αλάγλσζκα, κνπ ζπλέζηεζε λα ξίμσ κηα 

καηηά ζ’ έλα άξζξν ηεο εθεκεξίδαο κνπ… Επξφθεηην γηα 

έλα πνίεκα χκλν ζηε ινχκπελ εθδνρή ηνπ αθξηβνχ look, 

ηελ επνρή ηεο πνηναπαγφξεπζεο ζην Σηθάγν, φπνπ νη 

γθάλγθζηεξ ήιεγραλ ηα πάληα. Σηε πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ 

ην editorial πνπ  ππέγξαθα εγψ, κε ην ςεπδψλπκφ κνπ, ην 

θείκελν ην νπνίν είρε εληππσζηάζεη ην δηάζεκν απηφ 

ειίζην. Άξπαμα ακέζσο ηελ εθεκεξίδα απ’ ηα ρέξηα ηνπ 

θαη αθήλνληαο ηνλ άλαπδν, ηελ έζθηζα ζε ρίιηα θνκκάηηα 

θαη ηε πέηαμα ζην καξκάξηλν δάπεδν.                

      Ακίιεηνο, ν θεκηζκέλνο δηθεγνξίζθνο, γχξηζε ηελ 

πιάηε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζακψλεο 

πνπ ζρνιίαδαλ ηελ αζεβή ζπκπεξηθνξά κνπ θαη ην ηί 

αθαιιηέξγεηε persona ήκνπλ. Μνπ ήξζαλ δάθξπα ζηα 

κάηηα, απ’ ηα γέιηα ζηα νπνία μέζπαζα. Να ραδεχσ ηελ 

αμηφηηκε εθείλε ζπληξνθηά ζνθαξηζκέλε απ’ ηελ καλία κε 

ηελ νπνία  ράιαζα ην παηρλίδη ηνπο. 

      Απηή ήηαλ ινηπφλ ε «ΦΨΝΗ». Η ςπραγσγία ηεο 

εμνπζίαο ηνπ αηφκνπ πνπ παξακέλεη πξνθιεηηθά ζηελ 

αλσλπκία. Η ίδηα ε απηνβηνγξαθία, ηεο πην ηξαγηθήο, 

θαζεκεξηλήο εηξσλείαο γηα ηνπο ππφινηπνπο. Ο Φεξλάλην 

Πεζζφα ζίγνπξα κνπ έθιεηλε ην κάηη ζπγθαηαβαηηθά…  

  

                    
 


