ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 30.8.2017
(International Day of the Disappeared)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει ούτε και μπορεί να θαφτεί. Η αλήθεια πρέπει να
αποκαλυφθεί για να επιτευχθεί η ειρήνη μέσα στην κοινωνία μας καθώς και στις ψυχές και το
νου όσων υποφέρουν για χρόνια, περιλαμβανομένων των συγγενών των αγνοουμένων.
Με
την
ευκαιρία
της
Διεθνούς
Ημέρας
Αγνοουμένων,
το
TRUTH
NOW
(http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/) επαναλαμβάνει την απαίτησή του προς την
Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκάλυψη της αλήθειας,
την αποκατάσταση της δικαιοσύνης καθώς και την πρόβλεψη εγγυήσεων για την αποφυγή
επανάληψης παρόμοιων γεγονότων και λαθών.
Το ΤRUTH NOW χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσει
επιτέλους με την εκταφή των λειψάνων των πεσόντων μετά τον βομβαρδισμό στην Ψυχιατρική
Κλινική της Αθαλάσσας του 1974, καθώς και τις αποφάσεις εκσυγχρονισμού της Διερευνητικής
Επιτροπής Αγνοουμένων (ΔΕΑ) για την δημιουργία βάσης δεδομένων και ενός προσβάσιμου
συστήματος, ενώ επιπρόσθετα ενώνει τη φωνή του στο κάλεσμα για περισσότερες και
αξιόπιστες πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε τόπους ταφής και στην ταυτοποίηση
περισσότερων αγνοουμένων μας.
Επιπρόσθετα, το ΤRUTH NOW επαναλαμβάνει την πρότασή του για δημιουργία μιας Επιτροπής
Αλήθειας στην Κύπρο μέσω της αναβάθμισης της υφιστάμενης ΔΕΑ δια της τροποποίησης των
Όρων Εντολής της, ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτευχθεί η αποτελεσματική διερεύνηση σε όλο
το έδαφος της Κύπρου (http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/a-truth-commission-forcyprus/item/27-proposal-for-amending-the-terms-of-reference-of-cmp).
Το TRUTH NOW ακόμα αναμένει ότι η ΚΔ:
α) θα προχωρήσει άμεσα με την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία Όλων των
Ατόμων ενάντια στην Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, την οποία παρότι έχει υπογράψει η ΚΔ από το
2007 ακόμα δεν την έχει κυρώσει [Από το 2015 το TRUTH NOW ζητά από το Υπουργείο
Εξωτερικών
διευκρινίσεις
αναφορικά
με
την
καθυστέρηση
που
παρατηρείται
(http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/announcements/item/50-letter-to-the-ministryof-foreign-affairs-for-the-ratification-of-the-convention ), χωρίς ωστόσο να έχει λάβει ακόμα
καμία απάντηση], και
β) θα προχωρήσει, επιτέλους, με αποτελεσματική διερεύνηση και αποκάλυψη της αλήθειας
αναφορικά με την περισυλλογή των νεκρών που έλαβε χώρα στις 17.8.1974, στο πλαίσιο
ανακωχής, στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Λευκωσία, και την ταφή τους στο Κοιμητήριο
Λακατάμιας, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν πολλοί από τους αγνοούμενους μας.
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