Ευχές για το Νέο Έτος
Έχουμε μπει στο 2018 και το πραγματικά ευαίσθητο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοουμένων συνεχίζει να
επηρεάζει πολλές χώρες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.
Σε πρόσφατη δημοσίευση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC), σχεδόν 500,000
άτομα έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι σε 11 συγκρούσεις.1 Επιπλέον, σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ), μόνο 856
αγνοούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί ως σήμερα, από το σύνολο των 2,002 Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων,
που έχουν καταγραφεί ως αγνοούμενοι από το 1963 και έπειτα. 2 Ο δρόμος για την επούλωση των
πληγών τόσο των συγγενών τους όσο και της κάθε κοινωνίας που επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες
και παρελθούσες συγκρούσεις είναι, χωρίς αμφιβολία, μακρύς.
Το 2018 σημειώνεται ως η 11η χρονιά από την ίδρυση του οργανισμού μας. Παραμένουμε
αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε κάθε προσπάθεια στην αναζήτηση για εξεύρεση της αλήθειας όσον
αφορά την τύχη των αγνοουμένων ως ατομικό αλλά και συλλογικό δικαίωμα.
Για αυτό το λόγο, θα θέλαμε να επαναλάβουμε για ακόμα μια φορά το κάλεσμά μας προς την Κυπριακή
Δημοκρατία (ΚΔ) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διαπίστωση της αλήθειας και την
αποκατάσταση της δικαιοσύνης, καθώς και για την διασφάλιση εγγυήσεων πως δεν θα επαναληφθούν
παρόμοια περιστατικά και λάθη.
Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμά μας:
α)
όπως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση αυτού του ανθρωπιστικού θέματος,
β)
όπως κυρωθεί η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων Ενάντια στην
Εξαναγκαστική Εξαφάνιση, την οποία η ΚΔ υπόγραψε το 2007, αλλά δεν έχει κυρώσει ακόμα,
διασφαλίζοντας στον καθένα αποτελεσματική προστασία του Δικαιώματος στην Αλήθεια, όπως
αυτό κωδικοποιείται σε αυτή. Ένα δικαίωμα που δεν περιλαμβάνει μόνο το δικαίωμα των
συγγενών των αγνοουμένων να πληροφορηθούν για τις συνθήκες εξαφάνισης των αγαπημένων
τους, και την πρόοδο και το αποτέλεσμα της διερεύνησης για την τύχη κάθε αγνοουμένου
προσώπου, αλλά και το καθήκον της κοινωνίας να θυμάται, μέσα από την τήρηση και
διασφάλιση προσβάσιμων αρχείων,
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γ)
όπως δημιουργηθεί Επιτροπή της Αλήθειας στην Κύπρο, μέσα από την αναβάθμιση της
ΔΕΑ τροποποιώντας τους Όρους Εντολής της, ή με άλλο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική διερεύνηση για τους αγνοουμένους,
δ)
όπως η ΚΔ προχωρήσει, έστω και τώρα με την αποτελεσματική διερεύνηση και
καταγραφή της αλήθειας σχετικά με την περισυλλογή νεκρών που έλαβε χώρα την 17.08.1974,
κατά τη διάρκεια συμφωνημένης εκεχειρίας, στην περιοχή του Αγίου Παύλου στη Λευκωσία, και
την ταφή τους στο Κοιμητήριο Λακατάμειας, μεταξύ των οποίων πιστεύεται πως βρίσκονται και
πολλοί αγνοούμενοι. Η αποτυχία της ΚΔ να προχωρήσει με τις αναγκαίες ενέργειες έχει οδηγήσει
το θέμα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.3
Ωστόσο, ο οργανισμός ‘Αλήθεια Τώρα’ θα ήθελε επίσης να συγχαρεί την ΚΔ για την πρόσφατη εκταφή
των νεκρών από τον βομβαρδισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθαλάσσας το 1974, όπως επίσης και
των νεκρών του ‘Φαέθων’ από το 1964 .
Επιθυμούμε επίσης να επικροτήσουμε τις αποφάσεις της ΔΕΑ για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και
προσβάσιμου συστήματος, όπως επίσης και την πρόσφατη εκστρατεία που καλεί το κοινό για νέες και
ακριβείς πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανεύρεση τόπων ταφής και την
ταυτοποίηση περισσότερων αγνοουμένων μας. Ενώνουμε και εμείς τις φωνές μας σχετικά με αυτό το
στόχο.
Η ελπίδα και ευχή μας για το 2018 είναι όπως σταθούμε μάρτυρες σε νέες θετικές εξελίξεις, πολιτική
βούληση και αποφασιστικότητα για την αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την τύχη των
αγνοουμένων και την επούλωση των πληγών, και ενθαρρύνουμε ένα ευρύτερο κοινωνικό διάλογο σε
αυτό τον τομέα.
Αποτελεί ευθύνη όλων μας να στηρίξουμε όλες τις προσπάθειες που γίνονται προς αυτό το στόχο και
επιδιώκουμε την εξεύρεση της αλήθειας σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και
δικαιοσύνη.
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