ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 30.8.2016
(International Day of the Disappeared)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Truth Now (http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/) είναι ένας μη
κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος συστάθηκε το 2007 με πρωταρχικό σκοπό την
προώθηση της διακρίβωσης της τύχης όλων των αγνοουμένων της Κύπρου από το
1963 μέχρι το 1974. Περαιτέρω επιδιώκει να ασκήσει πίεση για τη διερεύνηση και
αποκάλυψη των γεγονότων και της αλήθειας για την προαναφερόμενη περίοδο
αναφορικά με το ζήτημα των αγνοουμένων. Ο οργανισμός αυτός πιστεύει ότι η αλήθεια
αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση προς τις οικογένειες αλλά και την κοινωνία στο
σύνολό της.
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων το ΤRUTH NOW, επαναλαμβάνει
την πρότασή της για δημιουργία μιας Επιτροπής Αλήθειας στην Κύπρο και χαιρετίζει
και ενθαρρύνει τις συζητήσεις που γίνονται μέσα από τα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες
αναφορικά με τις διάφορες μορφές και επιλογές μας για την αντιμετώπιση του ανοιχτού
τραύματος που κουβαλά ο κυπριακός λαός ως αποτέλεσμα των δικοινοτικών ταραχών
και της τουρκικής εισβολής.
Το τραύμα είναι βαθύ, η πληγή ακόμα ανοιχτή και η δικαιοσύνη ακόμα ψάχνει έδαφος.
Είναι καιρός όμως οι κρατούντες να μην περιορίζονται μόνο στα λόγια και να
αναλάβουν έργα. Μόνο με έργα μπορούν να τεθούν τα θεμέλια μιας Πολιτείας
ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Στη σύγχρονη παγκόσμια ιστορία υπάρχουν πολλά παραδείγματα και γεννιούνται
διαρκώς νέα σε μια προσπάθεια επίτευξης ειρήνης, από τα οποία μπορούμε να
καθοδηγηθούμε και να διδαχτούμε. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η συμφωνία
ειρήνης που υπογράφηκε στην Κολομβία, όπου μάλιστα στις 28.8.16 έγινε και επίσημα
η αρχή της κατάπαυσης του πυρός.
Καιρός λοιπόν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και στην Κύπρο.
Το TRUTH NOW έχει επανειλημμένως εισηγηθεί τη δημιουργία μιας Επιτροπής
Αλήθειας
και
έχει
δημοσιοποιήσει
και
την
πρότασή
της
(http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/a-truth-commission-for-cyprus/item/27proposal-for-amending-the-terms-of-reference-of-cmp) για τροποποίηση των όρων
εντολής της υφιστάμενης Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) έτσι ώστε να
υπάρξει αποτελεσματική έρευνα σε όλο το έδαφος της Κύπρου, και να μπορούν
επιτέλους οι συγγενείς να λάβουν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους.
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