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Τρίτη 02/10/2018 στις 7:00 μ.μ. στο ΤΕΠΑΚ Λεμεσού
Κυπριακό: Αλήθεια και Συμφιλίωση, Αναζητώντας το Δικό μας Δρόμο

Κυπριακή Επιτροπή Αλήθειας
1. Οι Συγγενείς των Αγνοουμένων έχουν δικαίωμα στην Αλήθεια αλλά και τα Κράτη
έχουν υποχρέωση να την αποκαλύψουν.
2. Το Ανθρωπιστικό αυτό πρόβλημα είναι σε δικοινοτικό επίπεδο:
• 1508 Ε/Κ και 493 Τ/Κ Αγνοούμενοι 1963 – σήμερα.
• 520 Ε/Κ και 181 Τ/Κ Ταυτοποιήθηκαν 2006 – σήμερα.
3. Υπάρχει όμως και μια μονό-κοινοτική διάσταση, πχ. Nora Atlas, Κοιμητήριο
Λακατάμιας – Νεκροταφείο Μαρτύρων.
4. Πρόβλημα οριοθετείται σε 988 Ε/Κ και 312 Τ/Κ που αγνοούνται ακόμη. Πώς θα τους
βρούμε; Τι έγινε; Τι θα πούμε στους συγγενείς;
5. Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) http://www.cmp-cyprus.org.
Όροι
εντολής 1981 (ίδε πίσω). Γενική Συνέλευση ΟΗΕ. Συμφωνία ηγετών 1997 για
ανταλλαγή πληροφοριών. 2001 Δημοσιοποίηση καταλόγου Ε/Κ Αγνοουμένων. 2006
πρώτες εκταφές.
6. Ανάγκη πληροφοριών τώρα. Εκκλήσεις ηγετών. Οι θύτες και οι μάρτυρες πεθαίνουν το
ίδιο και τα θύματα – οι συγγενείς.
7. Δημιουργία μιας Επιτροπής Αλήθειας. Η δήλωση αλήθειας, ανάληψη ευθύνης και
μεταμέλειας θα μπορούσε να ανταλλάσσεται με ασυλία. Νότιος Αφρική και 40 άλλες
χώρες πχ. Πρόσφατα παραδείγματα: Κολομβίας και Σρι Λάνκας.
8. Ανάγκη συζήτησης με συμμετοχή συγγενών και κοινωνίας. Υπάρχει δίλλημα μεταξύ
Αλήθειας και Δικαιοσύνης; Υπάρχει de facto ασυλία στην διαδικασία της ΔΕΑ από τις
διωκτικές αρχές; Χρειάζεται αναθεώρηση ή να γίνει διά νόμου, για ποινικές και αστικές
υποθέσεις;
9. Κοινωνικό και συναισθηματικό το θέμα: Πρέπει πρώτιστα να δοθεί τέλος στο βάσανο
των συγγενών και ακολούθως στο τραύμα της κοινωνίας.
10. 4η Διακρατική, Κύπρος ν Τουρκίας, 12 Μαΐου 2014. Παραβιάσεις Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: Διερεύνηση και €30εκ για 1456 Ε/Κ συγγενείς. Να δώσει και η
Κυπριακή Δημοκρατία €10εκ για τους 502 Τ/Κ; Για τους άλλους Ε/Κ;
11. Χρειάζεται μια κουλτούρα αλήθειας η οποία αρχίζει με την συζήτηση:
• Αναβάθμιση της ΔΕΑ σε Επιτροπή Αλήθειας. Μήπως μια νέα Επιτροπή;
• Δημιουργία του Μνημείου του Άγνωστου Θύματος;
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ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής Αλήθειας για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο
1.

Να συσταθεί αμέσως Διερευνητική Επιτροπή Αλήθειας για τους Αγνοούμενους (πιο κάτω
«Επιτροπή») αποτελούμενη από τρία Μέλη. Η Ελληνική Κυπριακή και η Τουρκική Κυπριακή
πλευρά θα διορίσουν εκάστη ένα ανθρωπιστικό πρόσωπο στην Επιτροπή. Το Τρίτο Μέλος θα είναι
αξιωματούχος επιλεγόμενος από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για το σκοπό αυτό και
διοριζόμενος με τη συγκατάθεση αμφοτέρων των πλευρών από τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει τις εργασίες της Διερευνητικής Επιτροπής για
τους Αγνοούμενους στην Κύπρο.

2.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται καθ΄ ομοφωνία στην έκταση που είναι δυνατό. Σε
περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Εκπροσώπων των δύο πλευρών, το Τρίτο Μέλος θα
συμβουλεύεται αμφοτέρους με επιδίωξη την προσέγγιση των απόψεων τους και την επίτευξη
ομοφωνίας.

3.

Έκαστο Μέλος της Επιτροπής δύναται να βοηθείται από δύο το πολύ Βοηθούς ως είναι ανάγκη.
Δε θα συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις ή διερευνητική εργασία της Επιτροπής άλλα πρόσωπα.
Ουδέν πρόσωπο ευθέως ενδιαφερόμενο για το θέμα των αγνοουμένων δύναται να διοριστεί ως
βοηθός. Η Επιτροπή δε θα μπορεί να ζητήσει εξωτερική ειδήμονα βοήθεια και χρηματοδότηση.

4.

Η Επιτροπή δεν θα έχει Πρόεδρο αλλά οι συνεδρίες θα διευθύνονται από τα Μέλη για περίοδο
διαρκούσα ένα μήνα: πρώτος διευθύνων θα είναι ο αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής του
Ερυθρού Σταυρού, ακολουθούμενος από τον Τούρκο Κύπριο Εκπρόσωπο ή τον Έλληνα Κύπριο
Εκπρόσωπο, ως θα αποφασισθεί κατά την πρώτη συνεδρία με κλήρο.

5.

Τα τρία Μέλη της Επιτροπής θα συνέλθουν αμέσως και θα συνεχίσουν σε τακτικά οριζόμενες
συνόδους για όσο χρόνο χρειάζεται.

6.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεργασθούν με επιτρέπουν στην Επιτροπή για να διασφαλίσουν
την απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση ανά τη νήσο για τη διερευνητική εργασία της Επιτροπής.

7. Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται υποθέσεων προσώπων καταγγελλομένων ως εξαφανισθέντων στις
διακοινοτικές συγκρούσεις καθώς και στα γεγονότα του Ιουλίου 1974 και μετέπειτα.
8.

Η σειρά της διερευνήσεως των υποθέσεων θα αποφασισθεί από την Επιτροπή, αλλά συμφωνείται
ότι η πρώτη υπόθεση προς διερεύνηση θα κατατεθεί από τον Τούρκο Κύπριο Εκπρόσωπο στη
Διερευνητική Επιτροπή. Αυτή θα ακολουθηθεί από υπόθεση που θα κατατεθεί από τον Έλληνα
Κύπριο Εκπρόσωπο. Οι έρευνες θα διεξάγονται εκ περιτροπής στην έκταση που απαιτείται μέχρις
ότου να εξετασθούν όλες οι υποθέσεις.

9.

Όλη η διαδικασία και αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά.
Οιαδήποτε παραβίαση του κανόνα αυτού θα ήθελε θέσει το έργο της Επιτροπής σε κίνδυνο.

10. Η Επιτροπή θα αποφασίζει κατά πόσο θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις ή εκθέσεις.
11. Η Επιτροπή δε θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για τους θανάτους οιωνδήποτε αγνοουμένων
αλλά θα κάνει ευρύματα αναφορικά με τις συνθήκες και ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων
θανάτων.
12. ΟυδεμίαΚάθε εκταφή θα λαμβάνει λάβει χώρα υπό την αιγίδα της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται
να διαβιβάσει παρακλήσεις για εκταφή στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.
12. Η Επιτροπή θα καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες να συντάξει περιεκτικούς
καταλόγους αγνοουμένων αμφοτέρων των κοινοτήτων, καθορίζοντας ως εικός κατά πόσον
ευρίσκονται στη ζωή ή απέθαναν και σε περίπτωση θανάτου τον χρόνο του θανάτου κατά
προσέγγιση.
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21 Φεβρουαρίου 2011
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