27η Νοεμβρίου 2015
Υπό το φώς της απόφασης του Εφετείου ημερομηνίας 19.11.2015 αναφορικά με την
μεταχείριση της οικογένειας του μέχρι πρότινος αγνοούμενου Χαράλαμπου Πάλμα
καθώς και των τελευταίων αποκαλύψεων που σχετίζονται με τους όρους φύλαξης και
τον ψεκασμό των οστών αγνοουμένων στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το TRUTH
NOW θεώρησε σκόπιμη την παρούσα παρέμβαση.

Καταρχάς σημειώνεται ότι, όπως τελεσίδικα αποφάσισε το Εφετείο στην
προαναφερόμενη απόφαση, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία στις 17 Αυγούστου
1974 μέσω των αρμόδιων οργάνων της περισυνέλεξε, κατά τη διάρκεια
συμφωνημένης εκεχειρίας, τους νεκρούς της από την περιοχή του Αγίου Παύλου,
ήταν υπεύθυνη για την τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης και ενημέρωσης των
συγγενών των πεσόντων.

Ωστόσο, όπως διαφάνηκε κατά την ακροαματική διαδικασία πρωτοδίκως και
επιβεβαιώθηκε και κατ' έφεση, η Κυπριακή Δημοκρατία απέτυχε να προβεί σε
αποτελεσματική διερεύνηση, ως όφειλε, παρότι είχε στη διάθεσή της τόσο μαρτυρία
αναφορικά με τις περιστάσεις και το γεγονός του θανάτου του Χ. Πάλμα και παρότι
όταν περισυνελέγη η σορός του ήταν σε αναγνωρίσιμη κατάσταση και βρέθηκαν
προσωπικά αντικείμενα που δεν σημειώθηκαν.

Η ευθύνη βέβαια της Δημοκρατίας δεν περιορίζεται στις παραλείψεις της το 1974
αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, όταν άφησε την οικογένεια του Χ. Πάλμα, να
πιστεύει ότι ήταν αγνοούμενος, καταδικάζοντάς την στο μαρτύριο της αναμονής και
προσδοκίας, στο μαρτύριο ενός άδοξου αγώνα, και την τραυματική διάψευση της
προσδοκίας επιστροφής του, αποκρύπτοντας την αλήθεια.
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Την διάψευση αυτή μοιράζεται και όλη η κοινωνία μας, γιατί το ψέμα που έζησε η
οικογένεια αυτή, και η αντιμετώπιση που είχαν από το Κράτος τους αντικατοπτρίζει
το ψέμα που ζει ο Κύπριος πολίτης, όταν η αλήθεια αποσιωπάται, όταν η αβάσιμη
ελπίδα συντηρείται σε βάρος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και όταν οι υπεύθυνοι
κρύβονται πίσω από την εμπεδωμένη ατιμωρησία.

Η απόφαση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως μια ακόμα καταδίκη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού εξάλλου η διαπιστωθείσα παραβίαση δεν αφορά μόνο
την περίπτωση του Πάλμα αλλά και των τόσων άλλων οικογενειών αγνοουμένων που
περισυνελέγησαν κατά την μόνη περισυλλογή που έγινε το 1974 από την Εθνική
Φρουρά και τάφησαν στο Κοιμητήριο Λακατάμιας, αλλά και ως ένα ζήτημα που
αφορά την κοινωνία στο σύνολό της λόγω της αποσιώπησης ιστορικών γεγονότων.

Το TRUTH NOW καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί στα αναγκαία και
αναμενόμενα μέτρα υπό το φώς των πιο πάνω αποκαλύψεων για διερεύνηση του
κεφαλαίου των αγνοουμένων.

Έχει χρέος προς τις επηρεαζόμενες οικογένειες και την κοινωνία να προβεί ακόμα και
σήμερα σε αποτελεσματική διερεύνηση, ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και οι λόγοι
της διαπιστωθείσας παράλειψης για τόσα χρόνια και να μεριμνήσει όπως οι υπεύθυνοι
λογοδοτήσουν και αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα, το TRUTH NOW καλεί την Κυβέρνηση:
(α) να εξηγήσει επιτέλους γιατί, ενώ διακηρύσσει ως πρωταρχική προτεραιότητά της
το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων, ακόμα δεν έχει κυρώσει την Διεθνή
Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Προσώπων από την Εξαναγκαστική
Εξαφάνιση,
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(β) γιατί ακόμα δεν έχει διερευνήσει το γεγονός της περισυλλογής του Αυγούστου
του 1974 από την περιοχή του Αγίου Παύλου και την ευθύνη της για τους πεσόντες
που περισυλλέγησαν και τη μεταχείριση των συγγενών τους,
(γ) γιατί ακόμα δεν έχει διερευνήσει το ζήτημα της καταστροφής του DNA σε κάποια
οστά που φυλάγονταν στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και
(δ) ποιός ο λόγος που καθυστέρησε τόσα χρόνια η εκταφή του Νοράτλας και των
νεκρών του που θάφτηκαν με αυτό.

Είναι καιρός να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήματα και κάποιος να λογοδοτήσει. Η
δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδεται ώστε τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται.
«Καιρός του σπείρειν καιρός του θερίζειν» ('Τελευταίος Σταθμός', Γ. Σεφέρης)
Και ας προτιμά ο άνθρωπος «να σφυρίζουν τα δρεπάνια σε άλλο χωράφι», η ανάγκη
να διεκδικήσει, ν' αναζητήσει την αλήθεια γίνεται επιτακτική σαν αισθάνεται ότι
«κατάντησε κι αυτός πραμάτεια».

More information available at:
http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/
Natasa Iacovou
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