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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

ιιΩ ξειν'. αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα της κείνων
ρήμασι πειθόμενοι"
τnς Ανθιiς Πέτσα-Σαββίδοu

Η αλήθεια για τον αγνοούμενο στρατιώτn, τον γιό, τον πατέρα, τον μικρό αδελ
φό, τnν γλυκειά μάνα, δεν είναι ποτέ ευχάριστn. Τα χρόνια που πέρασαν είναι
πολλά και ίσως ο ορθολΟγισμός και
μίσει τnν ελπίδα

...

Όμως,

n

n ρεαλιστικn αντιμετώπισn να είχαν ψυχανε
n προσμονιi για τον άνθρωπο που δεν

αγάπn και

γύρισε, ιiταν πάντα πιο δυνατιi, γι' αυτό και μια θέσn πάντα έμενε αδειανιi, περι
μένοντας πως κάποια μέρα θα ερχότον πίσω αυτός που περιμέναμε ... Γι αυτό και

n αλήθεια
Τώρα είναι

είναι πικριi και σε ξεσκίζει.

n

ώρα που θάβουμε τους νεκρούς μας. Τώρα οι αριθμοί αποκτούν

πρόσωπα. Φυσιογνωμίες παγωμένες στον χρόνο που σε άλλους υπενθυμίζουν

και σε άλλους μιλάνε για πρώτn Φορά για το τι έγινε το καταραμένο καλοκαίρι
του

1974.

Μιλούν για το αίσθnμα του καθιiκοντος, τnς ευθύνnς, μιλούν για τnν

αυτοθυσία, τον πρωϊσμό, το μέγεθος του μεγαλείου τους.
Αλι'Ιθεια, μπορείς πραγματικά να δακρύσεις για ένα γεγονός που συνέβπ πριν

35

χρόνια και δεν το βλέπεις ως απλός θεατιiς, ούτε στn τnλεόρασn ούτε στον κινη
ματογράφο, αλλά το ζείς μέσα από ξεθωριασμένες και παγωμένες στον χρόνο
φωτογραφίες, όπου περιiΦανα παλλπκάρια-στρατιώτες και χαμογελαστές γυνaf'

κες και μικρά παιδιά

,

πόζαραν στον φακό χωρίς να φανταστούν ποτέ το βίαιο

τέλος που τους επιφύλαξε

n ζωιi

ούτε πως, το κλίκ τnς Φωτογραφικιiς «άρπαξε»

τn δεδομένn στιγμιi τnν αιώνια νιότn τους .. ,
Και κλείνει με τnν ταυτοποίnσn ο κύκλος μιας, για τους πιο πολλούς, σύντομπς

σχετικά ζωιiς, σε μια εκκλnσία με το πανομοιότυπο μικρό κασελάκι-φέρετρο, με
ετεροχρονισμένες κnδείες και επικιiδειους ...
Κάθε φορά όμως που έρχεται στο Φώς μια ταυτοποίnσn λειψάνων, μαρτυρεί κι
ένα έγκλnμα που διαπράχθnκε. Που ξύνει πλnγές και βγάζει πόνο και ένα μόνι

μο παράπονο: Γιατί; Κάθε φορά, ένα όνομα-αριθμός σβιiνεται από τον κατάλογο
των αγνοουμένων και γράφεται σε ένα σταυρό σε κάποιο κοιμnτnριο. Χρόνια
ολόκλnρα επαναλαμβάναμε τον αριθμό των αγνοουμένων.

1619.

Συνnθίσαμε.

Λες και είναι μαθnματικοί κώδικες και όχι αντιστοιχίες σε σνθρώπινες ζωές.
Σχεδόν όλοι οι αγνοούμενοι εκτελέστnκαν άνανδρα και εν ψυχρώ μετά τnν σύλ
λnψιi τους. Αδιάψευστn απόδειξn

n γνωστιi

φωτογραφία των

5,

που είναι ανεξί

τηλα χαραγμένn στn μνnμn όλων μας και που έγινε σύμβολο για τnν ανεύρεσn

όλων των αγνοουμένων τnς εισβολι'iς, δίνοντας μάλιστα ελπίδες ότι βρίσκονται
στn ζωιi. Πλιiν όμως, φευ, ιiλθε

n

στιγμιi που και τα οστά των

5 παραδόθnκαν

στους δικούς τους για να ταφούν. Βγαλμένα από το πnγάδι στο Τζιάος.

