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Το TRUTH NOW χαιρετίζει την προχθεσινή έναρξη της διαδικασίας εκταφής του μαζικού
τάφου όπου ήταν θαμμένοι αντιστασιακοί, θύματα του πραξικοπήματος στο κοιμητήριο
Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία.
Μετά από 41 χρόνια η προαναφερόμενη εκταφή αποτελεί ένδειξη ελάχιστου σεβασμού
προς τους συγγενείς των θυμάτων, στους οποίους δεν δόθηκε η ευκαιρία να θάψουν τα
αγαπημένα τους πρόσωπα και να κλείσει έτσι η ανοιχτή πληγή της απώλειας. Είναι
ακόμα μια ελάχιστη οφειλή προς την κοινωνία που θέλει να γνωρίζει την αλήθεια και στο
πλαίσιο αυτό το TRUTH NOW επαναλαμβάνει την εισήγησή του για δημιουργία μιας
Επιτροπής Αλήθειας, που θα εξασφαλίζει αποτελεσματική διερεύνηση των συνθηκών
εξαφάνισης ή θανάτου για όλους τους αγνοούμενους ή πεσόντες.
Με την αφορμή αυτής της εκταφής το TRUTH NOW καλεί την Κυβέρνηση να υλοποιήσει
και τις δεσμεύσεις της στο ΕΔΑΔ για εκταφές και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου
είναι θαμμένο το αεροπλάνο Noratlas το οποίο κατερρίφθη από φίλια πυρά τον Ιούλιο
του 1974 μαζί με μερικούς από τους ήρωες καταδρομείς που επενέβαιναν σε αυτό.
Ένα ακόμα ζήτημα που χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής διερεύνησης αφορά τα
λείψανα που φυλάγονταν στο οστεοφυλάκιο στο Τύμβο τα οποία φαίνεται να
εμποτίζονταν με χημικά σε τέτοιο βαθμό που να έχουν καταστρέψει τη δυνατότητα
εξαγωγής DNA και συνεπακόλουθα της δυνατότητας αναγνώρισης του ατόμου στο
οποίο ανήκουν.
Σε συνέχεια και των πρόσφατων ανακοινώσεων του TRUTH NOW αναφορικά με την
κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των Ατόμων Ενάντια στην
Εξαναγκαστική Εξαφάνιση και την ανταλλαγή επιστολών με τον Υπουργό Εξωτερικών,
το TRUTH NOW προσβλέπει στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού αναφορικά με τα
ερωτήματα για διευκρινήσεις και περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επικαλούμενες
αναγκαίες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και που προκαλούν
οικονομική επιβάρυνση.
Το TRUTH NOW επιμένει στην συνέχιση των εκταφών που έχουν αρχίσει στις
ελεύθερες περιοχές από την Κυβέρνηση για όλες τις περιπτώσεις αγνοουμένων και
ζητά επίσης τις εκταφές στις στρατιωτικές ζώνες στα κατεχόμενα έτσι ώστε οι συγγενείς
των αγνοουμένων να μάθουν επιτέλους την αλήθεια και να προσπαθήσουν να κλείσουν
τις πληγές, με μια θρησκευτική ταφή.
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