
Εξαφανισµένοι και αγνοούµενοι: Ηµέρα µνήµης 

Η 30η Αυγούστου τιµάται ως η παγκόσµια µέρα για τους εξαφανισθέντες. Οι 
εξαφανίσεις είναι µια ειδεχθής πρακτική που πλήττει άµεσα δυο σηµαντικά 
δικαιώµατα: αυτό της ζωής και της αξιοπρέπειας του ατόµου και των συγγενών του. 
Είναι µια πρακτική που εµφανίστηκε τον 20ο αιώνα και εξακολουθεί να έχει 
καταστρεπτικά αποτελέσµατα.

Η εφαρµογή µιας συστηµατικής πολιτικής εξαφανίσεων  ατόµων ξεκίνησε απο τη 
ναζιστική Γερµανία και είχε  στόχο την εξάλειψη των πυρήνων αντίστασης στην 
ηπειρωτική Ευρώπη και την  τροµοκράτηση των υπό κατοχή πληθυσµών. Την ήττα 
του φασισµού, ακολούθησαν οι δίκες της Νυρεµβέργης. Κάποιοι από τους 
καταδικασθέντες, όπως ο Wilhem Keitel, καταδικάστηκαν  για την εφαρµογή της 
πολιτικής των εξαφανίσεων.

Το φαινόµενο επανεµφανίστηκε στις σκοτεινές δεκαετίες 1960-80 στη Λατινική 
Αµερική, όπου τα εκεί ολοκληρωτικά καθεστώτα, µέσα στα πλαίσια της «Επιχείρησης 
Κόνδωρ», επιχείρησαν  να εξαλείψουν  τους δηµοκρατικούς ριζοσπάστες και την 
Αριστερά στις κοινωνίες τους. Οι αριθµοί των εξαφανισθέντων σε όλες τις χώρες της 
περιοχής είναι συντριπτικοί και οι κοινωνίες κατέβαλαν εργώδεις προσπάθειες για να 
επουλώσουν τις πληγές τους. Ο «βρώµικος πόλεµος» της Αργεντινής έχει 
καταγραφεί στην ιστορία ως προσβολή στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας.

Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Μπους στις ΗΠΑ, η CIA έθεσε σε εφαρµογή το 
πρόγραµµα των extraordinary renditions, απαγάγοντας και φυλακίζοντας σε 
άγνωστες φυλακές άτοµα τα οποία θεωρούνταν ύποπτοι για τροµοκρατικές 
δραστηριότητες. Παρόλες τις προσπάθειες διαφόρων διεθνών οργανισµών και 
χωρών, το πλήρες πλέγµα και η οργάνωση του προγράµµατος δεν έχει αποκαλυφθεί 
ακόµα.

Η ίδια η πατρίδα µας έχει να παρουσιάσει ένα θλιβερό απολογισµό θυµάτων που 
αγνοούνται από τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963 και την εισβολή του 1974. Το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει εκδόσει δύο σηµαντικές 
αποφάσεις σε σχέση µε το ζήτηµα των αγνοουµένων, αυτές της τέταρτης διακρατικής 
προσφυγής της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας και της υπόθεσης Βαρνάβα και άλλοι 
εναντίον Τουρκίας. Ωστόσο, αυτές δεν είναι η µόνη απάντηση του διεθνούς δικαίου 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο φαινόµενο των εξαφανίσεων.

Το 2006 υπεγράφη στα πλαίσια του ΟΗΕ η «Διεθνής σύµβαση για την προστασία 
όλων των ατόµων  από την καταναγκαστική εξαφάνιση». Η σύµβαση αυτή 
κωδικοκοποιεί για πρώτη φορά σε ένα κείµενο διεθνούς δικαίου µε παγκόσµια 
εµβέλεια και δεσµευτικότητα την απαγόρευση των εξαφανίσεων και παρέχει µια σειρά 
από συνδεόµενα δικαιώµατα. Το πιο ενδιαφέρον σε σχέση µε τις εξαφανίσεις είναι το 
νεοπαγές δικαίωµα στην αλήθεια για τα θύµατα και τους οικείους τους.

Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν  υπογράψει την εν λόγω σύµβαση. Ωστόσο, για να 
αποκτήσει αυτή δεσµευτική ισχύ οφείλουν να την επικυρώσουν µέσω των εθνικών 
κοινοβουλίων  τους. Αν και η σύµβαση δεν έχει αναδροµική ισχύ, θεωρούµε ότι η 
επικύρωση από τις δυο αυτές χώρες, οι οποίες έχουν αγνοούµενους/ εξαφανισθέντες 



πολίτες θα αποτελέσει µια εξαιρετική κίνηση συµβολικής σηµασίας προς τα 
πρόσωπα αυτά και τους οικείους τους.

Η Ελλάδα προχωρεί µε ταχείς ρυθµούς και το σχετικό νοµοσχέδιο θα κατατεθεί 
σύντοµα στην ελληνική βουλή. Η Κύπρος, δυστυχώς, κινείται µε αργούς ρυθµούς, 
χωρίς να µπορεί να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το πότε θα επικυρωθεί η σχετική 
σύµβαση. Από το χώρο αυτό της εφηµερίδας, θα θέλαµε να καλέσουµε δηµόσια το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης να θέσει την  κύρωση ως προτεραιότητα του και να 
υποβάλλει το απαιτούµενο νοµοσχέδιο στη Βουλή πριν το τέλος του 2009. Η 
επικύρωση της διεθνούς σύµβασης θα αποτελέσει µια πολιτική πράξη µνήµης από 
την Κυπριακή Δηµοκρατία προς τους αγνοούµενους και τις οικογένειες τους. 
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