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Να λάμψει επιτέλους η αλήθεια 

Ετούτο το μαύρο Αύγουστο θα τον 

θυμούμαστε πάντα. Θα τον μνπμονεύ

ουμε μαζί, στα καθεχρονικά μνπμόσυ

να πεσόντων του 7 4. Οι νεκροί του 

Γραμματικού και του Σαρμ Ελ Σέιχ. που 

έσμιξαν ανέλπιστα στις μαύρες λίστες 

του καλοκαιρινού εφιάλτπ, μας πλrΊ

γωσαν βαθιά, ως Πολιτεία, ως κοινω

νία. Δεν rΊταν άλλωστε άγνωστοι αριθ

μοί, αλλά άνθρωποι καθπμερινοί, γνώ

ριμοι, οικείοι, φίλοι. 

Λυγίζουμε από το βάρος των φερέ

τρων που συνωστίζονται στις εκκλπ

σίες. Από το κλάμα για τον αδόκπτο 

χαμό τόσων ανθρώπων και το θρυμμα

τισμό τόσων ονείρων. Βαρύ το πένθος 

στα Λατσιά, Παλιομέτοχο. Γέρι, Αγίους 

Τριμιθιάς, Παραλίμνι .... 

Το ίδιο βαρύ στα Νέα Δr'ιμματα, στπν 

Παλλουριώτισσα αλλά και σε κάθε 

γωνιά τπς πατρίδας. Παντού μακρό

συρτο το μοιρολόι, για τους νέους και 

τις νέες που χάθπκαν, για τους παπ

πούδες και τις γιαγιάδες που έφυγαν 

και yιa όσους θάβουν ακόμπ παιδιά, 

αναλαμβάνοντας συνάμα τις βαριές 

ευθύνες για τα ορφανά. 

τα αίτια τπς συντριβrΊς διερευνούνται. 

ο καταιγισμός πλπροφόρπσπς αλλά και 

παραπλπροφόρπσπς συνεχίζεται αμεί

λικτος. Η αυτοσυγκράτπσπ έλειπε και 

πάλι. Προτού οι σοροί οδπγπθούν στπν 

τελευταία τους κατοικία, άρχισαν 

aχρείαστοι διαπλπκτισμοί, αλλπλοκα

τπγορίες και προσπάθειες απόσεισπς 

ευθυνών από τους μεν και επίρριψπς 

στους άλλους, για να επιβεβαιωθεί του 

λόγου το αλπθές ότι παραμένουμε 

αιώνια αδιόρθωτοι! 

Η κοινrΊ γνώμπ απαιτεί πλrΊρπ και 

σύντομπ εξιχνίασπ του τραγικού συμβά

ντος. ΠλrΊρπ διαφάνεια και ενπμέρωσπ 

για τα αίτια τπς συντριβnς, τα λάθπ, τις 

ευθύνες και τις παραλείψεις στις διαδι

κασίες ελέγχου των συστnμάτων ασφά

λειας του κρατικού αλλά και κυρίως των 

ιδιωτικών αεροi.ιεταφορέων. Απαιτεί να 
γνωρίζει αν διεξάγονται σχολαστικά κι 

αποτελεσματικά αυστπροί έλεγχοι. 

Απαιτεί να καταλογιστούν ευθύνες, να 

τιμωρπθούν οι ένοχοι. όσοι και όποιοι κι 

αν είναι. Ζπτά επιτακτικά να λάμψει επι

τέλους για πρώτπ φορά σ· αυτό το 

δύσμοιρο τόπο π αλrΊθεια. Να αποφευ

χθούν μισόλογα και τπν τραγωδία να 

ακολουθrΊσει έλεος .... 

Ο κόσμος πονεί. Αρνείται να παίζεται π 

ζωrΊ του κορώνα-γράμματα στα χρπμα

τιστrΊρια τπς κερδοσκοπίας, τπς δια

πλοκnς n των οποιωνδnποτε aνίερων 
συναλλαγών rΊ συγκαλύψεων. 

Εξοργίζεται, γιατί ο ανθρώπινος πόνος 

τυγχάνει άγριας εκμετάλλευσπς από 

τπ «σαρκοβόρα δπμοσιογραφία», στο 

βωμό τπς ανταγωνιστικnς τπλεθέασπς, 

τπς ακροαματικότπτας, τπς κυκλοφο

ρίας των φύλλων και όχι μόνο. 

Αντιμετωπίζει με δυσπιστία δπλώσεις 

του τύπου «το μαχαίρι θα φτάσει στο 

κόκκαλο», γιατί στο παρελθόν π λεπίδα 

του μαχαιριού Φάνπκε ανrΊμπορπ να 




