ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το TRUTH NOW, (http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/) 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, παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με πρότασή του για δημιουργία μιας
Επιτροπής Αλήθειας, σε συνέχεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης που είχε
διοργανώσει με την ευκαιρία της Διεθνούς μέρας Αγνοουμένων στις 28.8.14.
Σημειώνεται ότι σε συνέχεια ερωτήματος που υποβλήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό
από τον Βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, πράγμα για το οποίο
δημόσια το TRUTH NOW τον ευχαριστεί, αναφορικά με την θέση της Δημοκρατίας για
τη δημιουργία μιας «Επιτροπής Αλήθειας» η οποία θα συμβάλει στο να δοθούν
περισσότερες πληροφορίες στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), το
Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στις 2 Οκτωβρίου 2014 ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες
της Δημοκρατίας λαμβάνουν υπόψη την πρόταση του TRUTH NOW για δημιουργία
«Επιτροπής Αλήθειας». Αντίγραφα των σχετικών σημειωμάτων και/ή επιστολών
επισυνάπτονται.
Σημειώνεται μάλιστα η επαναλαμβανόμενη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για
υποστήριξη του σημαντικού έργου της ΔΕΑ στο ανθρωπιστικό ζήτημα των
αγνοουμένων στην βάση και των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που επικεντρώνονται στην αποτελεσματική
διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων, ήτοι τη διερεύνηση των αιτιών και συνθηκών
θανάτου του κάθε αγνοούμενου και την απόδοση δικαιοσύνης.
Ενόψει τούτου, το TRUTH NOW λαμβάνοντας υπόψη την θέση της Δημοκρατίας,
ενθαρρύνει την συνέχιση διαλόγου επί της συγκεκριμένης πρότασης για δημιουργία
‘Επιτροπής Αλήθειας’ και επαναλαμβάνει ειδικά για το ζήτημα της αποτελεσματικής
διερεύνησης την εισήγηση του για τροποποίηση των όρων εντολής της ΔΕΑ, έτσι ώστε
να καταστεί μια αποτελεσματική επιτροπή που να εκπληρώνει τις απαιτήσεις που θέτει

το ΕΔΑΔ και να υπάρξει επιτέλους αποτελεσματική έρευνα σε όλο το έδαφος της
Κύπρου, και να μπορούν οι συγγενείς να λάβουν πληροφορίες για τους αγαπημένους
τους.
Οι εκ μέρους του TRUTH NOW προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται και
εκφράζεται η ελπίδα ότι και αυτές θα ληφθούν υπόψη από τη Δημοκρατία για να
βοηθηθεί στην υλοποίησή της δέσμευσης της για αποτελεσματική διερεύνηση της
τύχης των αγνοουμένων.
Επιπρόσθετα το TRUTH NOW ανακοινώνει την απόφασή της για διοργάνωση
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα σε σύντομο
χρόνο.
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