ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 30.8.2015
(International Day of the Disappeared)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Truth Now (http://www.truthnowcyprus.org/index.php/en/) είναι 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. Περαιτέρω επιδιώκει να ασκήσει πίεση για τη διερεύνηση και
αποκάλυψη των γεγονότων και της αλήθειας για την προαναφερόμενη περίοδο
αναφορικά με το ζήτημα των αγνοουμένων. Ο οργανισμός αυτός πιστεύει ότι η αλήθεια
αποτελεί νομική και ηθική υποχρέωση προς τις οικογένειες αλλά και την κοινωνία στο
σύνολό της.
Στο πλαίσιο του στόχου αυτού δραστηριοποιείται υπέρ της προώθησης της κύρωσης
της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία Όλων των Προσώπων από τις
Εξαναγκαστικές Εξαφανίσεις («Σύμβαση για τους Αγνοούμενους») αλλά και για την
δημιουργία μιας Επιτροπής Αλήθειας, η οποία θα προχωρήσει στην διερεύνηση των
συνθηκών εξαφάνισης των αγνοουμένων καθώς και της τύχης τους.
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Αγνοουμένων επιδιώκει να σχολιάσει ορισμένα
ζητήματα της επικαιρότητας, καθότι θεωρεί τις επετείους αυτές ως ημέρες
περισυλλογής και απολογισμού.
1. Τύμβος - Noratlas.
Είναι γνωστό από τα δημοσιεύματα των ημερών ότι η Κυβέρνηση τελικά
προχώρησε σε εκταφές στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου είχε θαφτεί το
αεροπλάνο Noratlas, το οποίο κατερρίφθη από φίλια πυρά τον Ιούλιο του 1974.
Σύμφωνα με μαρτυρίες στο κουφάρι του αεροπλάνου αλλά και στην περιοχή όπου
έγινε ρίψη χωμάτων υπήρχαν πτώματα τα οποία δεν μετακινήθηκαν και τα οποία
σκεπάστηκαν και θάφτηκαν μαζί με το κουφάρι του αεροπλάνου.
Το TRUTH NOW συγχαίρει την Κυβέρνηση για την εκταφή αυτή, η οποία θα έπρεπε
προ πολλού να είχε γίνει προς ικανοποίηση του δικαιώματος για αλήθεια των
συγγενών και αναμένει τις εξελίξεις σχετικά με τη φάση εντοπισμού των λειψάνων
και παράδοσής τους στους συγγενείς με τις δέουσες τιμές.

Επιπρόσθετα καλεί την Κυβέρνηση σε αποτελεσματική διερεύνηση που θα δίνει
απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος και
του μετέπειτα χειρισμού καθώς και της καθυστέρησης στην εν λόγω εκταφή και
διερεύνηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2007 είχαν προσφύγει οικογένειες συγγενών
αγνοουμένων εξ Ελλάδος, που βρίσκονταν στο Noratlas, στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, αναφορικά με τη μεταχείριση των νεκρών
του Noratlas, την ταφή ορισμένων στο Κοιμητήριο Λακατάμιας, τις εκταφές που
έγιναν το 1979-81 και την αναγνώριση και επιστροφή των λειψάνων.
Συναφές με το πιο πάνω ζήτημα είναι και η ύπαρξη και φύλαξη λειψάνων που είχαν
εκταφεί από, μεταξύ άλλων, το Κοιμητήριο Λακατάμιας και είχαν τοποθετηθεί σε
οστεοφυλάκιο στον Τύμβο τα οποία φαίνεται να είχαν ψεκαστεί με χημικά σε βαθμό
που αμφισβητείται η δυνατότητα εξαγωγής DNA και αναγνώρισης του ατόμου στο
οποίο ανήκουν. Η διερεύνηση του ζητήματος αυτού εκκρεμεί ενώ επείγει.
2. Σύμβαση για τους Αγνοούμενους.
Το TRUTH NOW παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την κύρωση της
Διεθνούς Σύμβασης για τους Αγνοούμενους, την οποία παρότι η Κυπριακή
Δημοκρατίας υπέγραψε από το 2007, δεν την έχει ωστόσο ακόμα κυρώσει, ώστε να
εφαρμόζεται και να δεσμεύεται πλήρως από αυτή. Σύμφωνα με τον Υπουργό
Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει με την
ετοιμασία κυρωτικού νομοσχεδίου σε συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει
αναφερθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι η εν λόγω Σύμβαση περιέχει
πολυσύνθετες πρόνοιες που προϋποθέτουν σημαντικές τροποποιήσεις και αλλαγές
και νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση.
Το TRUTH NOW ζήτησε την παροχή περαιτέρω πληροφόρησης και διευκρινίσεων
από τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών αναφορικά με την καθυστέρηση στην
κατάθεση του κυρωτικού νομοσχεδίου αλλά και των αναφερόμενων ρυθμίσεων που
προωθούνται καθώς και της οικονομικής επιβάρυνσης στην οποία αναφέρεται και
αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Υπουργού.

3. Εκταφές στον Τράχωνα
Το φως της δημοσιότητας είδαν πρόσφατα πληροφορίες για την 12 η εκταφή
αναφορικά με περίπου 40-50 Ελληνοκύπριους αγνοούμενους που σύμφωνα με
τουρκοκυπριακές πηγές θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο στον Τράχωνα, η οποία
δυστυχώς απέβη άκαρπη. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, για άλλη

μια φορά το πρόβλημα της μη αποτελεσματικής συλλογής πληροφοριών από την
Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ).
Η περίπτωση του Τράχωνα επιβεβαιώνει την ανάγκη αναβάθμισης και/ή
τροποποίησης των όρων εντολής της ΔΕΑ ώστε να υπάρξει ασφαλής και έγκυρη
λήψη πληροφοριών και αποτελεσματική έρευνα σε όλο το έδαφος της Κύπρου.
Η διαπιστούμενη ακόμα το τελευταίο διάστημα, δυσφορία ως προς την
αποτελεσματικότητα της ΔΕΑ καθιστά επιβεβλημένη την συζήτηση για δημιουργία
μιας Επιτροπής Αλήθειας για να προχωρήσει σε συνολική και αποτελεσματική
διερεύνηση του ζητήματος των Αγνοούμενων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, χωρίς πολιτικές αντιπαραθέσεις και σκοπιμότητες.
Η πρωτοβουλία αυτή συνιστά υποχρέωση μας προς τα άτομα και την κοινωνία
καθώς και αναγκαίο διάβημα προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας σε μια
προσπάθεια δημιουργίας πραγματικών συνθηκών ειρήνης.

28 Αυγούστου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αχιλλέας Δημητριάδης achilleas@ldlaw.com.cy
Νατάσα Ιακώβου
natasa@ldlaw.com.cy

τηλ: 22 676060
τηλ: 22 676060

