
«Απ’«Απ’ όλους όσους µας λείπουν , µένουν κάτι λίγες 
φωτογραφίες.(…). Είναι επικίνδυνες αυτές οι φωτογραφίες, 
ανατρεπτικές όπως κάθε τι ανησυχητικό, διαπεραστικές 
όπως η δίψα για ζωή, βλάσφηµες όπως κάθε δίψα για 
οτιδήποτε. Κυρίως όµως είναι οι φωτογραφίες ανδρών και 
γυναικών που κρατούν αποφασιστικά τη µοίρα τους στα χέρια 
τους, περήφανα ένοχοι για τα νιάτα τους και τη λαχτάρα 
τουςτους για δικαιοσύνη(….). Κοιτάζονταν στα µάτια µε τρυφερή 
περηφάνια , µε βίαια στοργή, µε πάθος οπλισµένο µε µέλλον, 
γιατί αυτοί που µας λείπουν ήταν αγωνιστές.
Κι αν µας λείπουν, δεν είναι επειδή έτσι το θέλησε η τύχη ή 
τα καµώµατα ενός θιγµένου θεού. Μας λείπουν γιατί 
τόλµησαν να προτείνουν µια ζωή καλύτερη απ’ την αγελαία. 
Μας λείπουν γιατί είπαν πως ψωµί θα υπάρχει  ή για όλους 
ή για κανένα. Μας λείπουν γιατί άναψαν ένα φως µες στο 
σκοτάδι- έντονο ή χλωµό, δεν έχει σηµασία, γιατί η λάµψη 
τους µας οδηγεί.(…) Κι όταν βγήκαν και πέρασαν στη δράση, 
τοτο έκαναν ξέροντας πόσο πολλά είχαν να χάσουν, και το 
έκαναν µε την αποφασιστικότητα αυτού που έχει δίκιο.
Όταν τους έπιασαν, όταν άρχισαν να µας λείπουν, οι 
µάρτυρες που δεν είχαν δει τίποτα , ψιθύρισαν: «Κάτι θα’ 
χουν κάνει για να τους πιάσουν έτσι», κι είχαν δίκιο, γιατί 
δεν έκαναν απλώς κάτι, αλλά πολλά : ονειρεύτηκαν πως 
µπορεί να ζήσει κανείς όρθιος. Ονειρεύτηκαν πως η µοίρα του 
ανθρώπου δεν µπορεί να είναι πάντα κάτεργο. Ονειρεύτηκαν 
να θεσπίσουν ένα δίκαιο νόµο , µπροστά στον οποίο θα είµαστε 
όλοιόλοι ίσοι. Και τόλµησαν να θελήσουν να πραγµατώσουν τα 
όνειρά τους, γιατί αυτοί που µας λείπουν, χωρίς 
τυµπανοκρουσίες ή µαταιοδοξίες, άγγιξαν την υπέρτατη 
διάσταση στην οποία µπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, και γι’ 
αυτό ακριβώς µας λείπουν: γιατί ήταν επαναστάτες.
Ανδρώθηκαν στη χειρότερη εποχή κι έκαναν ότι µπορούσαν 
για να την κάνουν καλύτερη. Ανακάλυψαν ότι η Ιστορία είναι 
µια απάτη, κι έγιναν σοφοί για να την ξαναγράψουν µε την 
καλλιγραφία της αξιοπρέπειας. Ήταν προορισµένοι να 
θριαµβεύσουν, και προτίµησαν να είναι µοναχικοί. Πέταξαν 
από πάνω τους το πετσί της πατρίδας και έγιναν µέλη της 
µεγάλης ανθρώπινης οικογένειας..
ΑυτοίΑυτοί που µας λείπουν, δεν έχουν αγάλµατα στα πάρκα , 
αλλά ζουν ακέραιοι στη µνήµη µας(…) Από αυτούς τους 
ανθρώπους µας έχουν µείνει κάποιες φωτογραφίες που δεν 
θέλουν να γίνουν αντικείµενα µιας θρηνωδίας.(…)Ας 
µάθουµε να ζούµε µ’ αυτούς που µας λείπουν, επειδή 
αποτελούν κοµµάτι µας , επειδή ξέρουµε γιατί µας λείπουν, κι 
επειδή την απουσία τους την αναπληρώνουµε µε καµάρι.»
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