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Αθήνα, 5/1/07

Ανοιχτό γράµµα στο Νίκο Τεµπονέρα
Αν γράφουµε, πάλι και πάλι, είναι γιατί νιώθουµε την αγορά να σφίγγει σαν
τανάλια την εκπαίδευση και των Πραιτόρων οι φωνές να ακούγονται στους δρόµους
αντί για γέλια παιδιών που πάνε στο σχολείο.
Αν γράφουµε, Νίκο, είναι γιατί ανήµερα του θανάτου σου, το Σύνταγµα και
πάλι στην αγχόνη ξαναµπαίνει, και τα αγρίµια του κέρδους οσµίστηκαν πρόσοδο από
εκεί που τα αγαθά της σοφίας θα ’πρεπε να µοιράζονται σαν πρόσφορο, σαν
αντίδωρο, σαν όπλο.
Αν γράφουµε πάλι, είναι γιατί η ιστορία γοητεύεται και µε στίχους· έπαινοι,
κολακείες δεν την πιάνουν και γιατί απέναντι στα είδωλα των δρόµων, απέναντι στων
νόµων τους χλευασµούς διαλέγουµε τ’ ανηφόρι των αγώνων.
Λάθος, δεν είναι ο αγώνας µας, µα η αδικία είναι.
Μπορούσαµε να σιωπήσουµε γυρεύοντας την θαλπωρή κάτω από τους
συγκαιρικούς ηγεµόνες µα εµείς προτιµήσαµε να αγρυπνούµε, ακόµη και όταν θα
φυλάξουµε Θερµοπύλες, σκοπιά στο µετερίζι για δωρεάν παιδεία, για δηµόσιο
πανεπιστήµιο και για ένα σχολείο που θα µιλάει όλες τις γλώσσες εκτός από µία.
Αυτή της εκµετάλλευσης.
Ξαναδιαβάσαµε αυτές τις µέρες πως οι κρεµάλες λειτουργούν ακόµα,
σκεφτήκαµε όµως πως λάθος άνθρωποι κρεµάστηκαν. ∆ιαβάσαµε ότι σε χώρες όπως
τη µακρινή Σοµαλία, αντί για γάλα και φάρµακα στα παιδιά της µοιράστηκαν δελτία
θανάτου και πως η χώρα µας πήρε παγκόσµιο χάλκινο µετάλλιο όχι στην αγορά
βιβλίων, αλλά όπλων.
Συνηθισµένα πράγµατα, θα πεις! Όπως η φτώχεια, η παγκόσµια πείνα, ο
πόλεµος, ο ξεσπιτωµός των ανθρώπων και η περιφρόνησή τους από το σύστηµα!
Αν όµως συνηθίζουµε το τέρας, θ’ αρχίσουµε να του µοιάζουµε και ξέρουµε
καλά πως αυτό δεν θα το ΄θελες.
Στην Παλαιστίνη οι νέοι αντί να παντρεύονται µεταξύ τους παντρεύονται µε
το δυναµίτη και το αίµα τους σπονδή γίνεται στο πετρέλαιο. Ανώφελο γιατρικό η
απελπισία αλλά στη φρίκη µε φρίκη απαντάς πολλές φορές.
Αυτά τα παιδιά του κόσµου, που θα γεράσουν πρόωρα, Νίκο, ακόµα δεν
έγιναν εφιάλτες στα µυαλά των ισχυρών, αλλά εµείς θέλουµε να µετράµε πόσα
χάσαµε στις δίνες του Λαβυρίνθου, πόσα έµειναν πίσω και πόσα λύγισαν.
Μετράµε ακόµα, στον πρόσφατο καιρό, τις χιλιάδες χιλιάδων που γέµιζαν
πλατείες και δρόµους ψιθυρίζοντας το όνοµά σου, καρφώνοντας σαν πρόκες τα
συνθήµατα στους δρόµους µην τα πάρει η στιγµή και τα αλλοιώσει.
Θυµόµαστε καλά τι απαντήσαµε σαν µας ρώτησαν οι αρχηγοί τους «Ποιοι
είµαστε». «Ακόµα δε µας γνωρίσατε;» απαντήσαµε.
Είµαι ο Γιάννης ο στρατηγός Μακρυγιάννης από την Ακρόπολη. Είµαι ο
Ρήγας από το Βελεστίνο, ο γιατρός Λαµπράκης, ο φοιτητής Πέτρουλας, ο καθηγητής
Νίκος Τεµπονέρας, είµαι ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο.

Η µακροζωΐα µας εξαρτάται από αυτούς. Η δική τους, πάλι, από εµάς. Από τη
Μνήµη και την Κρίση µας. Από τις έγνοιες και τους αγώνες των ανθρώπων.
Νίκο,
Έχουµε ένα όνειρο!
Έναν Πλανήτη χωρίς πεζοναύτες µε την Ειρήνη σε όλα τα σταυροδρόµια του!
Μια ζωή χωρίς φωτοσκιάσεις!
Να γράφουµε στον πίνακα όλα τα Άλφα, όπως Αλληλεγγύη, Αγώνας,
Αξιοπρέπεια!
Λέξεις που θάφτηκαν κάτω από τόνους σίδερο, λέξεις που κρύψανε πίσω από
τα λαµπερά νοµίσµατα. Και της µάνας, που φέρνει το παιδί στο σχολείο, ένα
τραγούδι να της πούµε γεµάτο ελπίδα, από τις απάτες της στιγµής απαλλαγµένο.
Πως η πείνα και η δίψα δεν θα ’χουν θέση στον αυριανό µας κόσµο.
Πως ο σκοτεινός λόγος των εµπόρων, οι στατιστικές του θανάτου, τα
ηλεκτρονικά ψεύδη, θα ’ναι ανάµνηση παλιά!
Και πως ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος δεν θα ’ναι.
Οι γεωργοί θα χαίρονται από τον κόπο τους και οι εργάτες επίσης!
Και µεις απαλλαγµένοι από την ανάγκη δε θα σαβανώνουµε τις αλήθειες. Οι
φυλακές µουσεία θα ’ναι να θυµίζουν τα σύνορα του παλιού κόσµου.
Έτσι είναι, Νίκο. Θα σκαρφαλώσουµε στ’ άπειρο, µα κι αν ακόµα δεν το
φτάσουµε, πάλι θα ξέρουµε πως το καθήκον µας έφτασε στο ύψος των ανθρώπων!
Και η θυσία σου χαµένη δεν πάει
Γιατί κουβαλιέται στις πλάτες
των ανθρώπων όχι σαν βάρος
αλλά σαν ήχος που έρχεται
απ’ το µέλλον.
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στην εκδήλωση τιµής & µνήµης στο Νίκο Τεµπονέρα
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