ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ 30.8.2018
(International Day of the Disappeared)
«Της αναζήτησης

Κάθε φορά που δεν με αγγίζεις
Γίνομαι νησί που κόβεται στα δυο»
από την ποιητική συλλογή της Μαρίνας Αρμεύτη «Ο κύριος ιππόκαμπος»
Με την ευκαιρία της σημερινής μέρας, ο μη κυβερνητικός οργανισμός 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.
Τίθεται δυστυχώς το ερώτημα εάν μιλάμε πια για Αγνοούμενους ή Ξεχασμένους;
Μήπως η μνήμη τους ή η θύμησή τους είναι
«…Ουσιαστικά ανύπαρκτη

Οικονομικά ασύμφορη
Πρακτικά ατελέσφορη …» *

Το TRUTH NOW δράττεται αυτής της ευκαιρίας να καλέσει και την κοινωνία «των Αγνοούντων»
να αναρωτηθεί κατά πόσο το θέμα των Αγνοουμένων της Κύπρου έχει τύχει της δέουσας
διερεύνησης και της δέουσας διαχείρισης από τους εκάστοτε «Υπευθύνους».
Υπήρξε άραγε η απαραίτητη διαφάνεια, υπήρξε η απαραίτητη πολιτική βούληση ή μήπως
υπήρξε η κοινωνική απαίτηση για αλήθεια;
Επιπρόσθετα, το ΤRUTH NOW επιδιώκει δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία μιας
Επιτροπής Αλήθειας στην Κύπρο, πρωταρχικά για το ανθρωπιστικό θέμα των Αγνοουμένων της.
Αναμένουμε ακόμα από την ΚΔ:
α) να 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, και
β) να προχωρήσει με αποτελεσματική διερεύνηση και αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με ,
μεταξύ άλλων, 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.
Αναμένει ακόμα την αποτελεσματική άσκηση πιέσεων σε διεθνές επίπεδο ώστε να
συμμορφωθεί η Τουρκία με τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το θέμα των Αγνοουμένων της
Κύπρου καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την αξιολόγηση της υφιστάμενης Επιτροπής για
τους Αγνοούμενους (Committee for Missing Persons – CMP) ώστε να καταστεί αποτελεσματική
και ουσιαστικά διερευνητική.

* «Τιμής ένεκεν

Εσύ μόνο το ξέρεις
Πόσες φορές σε σκότωσαν
Η μνήμη σου είναι
Ουσιαστικά ανύπαρκτη
Οικονομικά ασύμφορη
Πρακτικά ατελέσφορη
Σε ξεθάβουν όμως εποχιακά
- αυτό είναι αλήθεια,
πρέπει να το παραδεχτούμετην εποχή που ευδοκιμούν υποσχέσεις
Σε σέρνουν από εξέδρα σε εξέδρα
Αναλόγως του κοινού
Σε ανεμίζουν σα σημαία και σα λάβαρο
πάνω στα μπαλκόνια
για να σε πετάξουν αργότερα
πριν μείνει στα χέρια τους
η μυρωδιά του θανάτου»
Από την ποιητική συλλογή της Μαρίνας Αρμεύτη « Ο κύριος ιππόκαμπος»
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