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Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας είναι ένας διαπολιτισμικός οργανισμός ο 
οποίος εδράζεται στην Κύπρο και του οποίου αποστολή είναι να συμβάλει στην 
ενίσχυση της ιστορικής κατανόησης ανάμεσα στο κοινό και ειδικότερα ανάμεσα στα 
παιδιά, νέους και εκπαιδευτικούς. Στηριζόμενος στις αρχές του σεβασμού της 
διαφορετικότητας και του διαλόγου των ιδεών, ο Όμιλος παρέχει μαθησιακές 
ευκαιρίες σε άτομα κάθε ικανότητας, από κάθε εθνοτικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό 
και κοινωνικό υπόβαθρο. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις αξίες της Οικουμενικής 
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεμελιώδεις Ελευθερίες, τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ για 
την εκπαίδευση και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διδασκαλία της 
ιστορίας. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας 
περιλαμβάνουν: έρευνα και διάχυση ερευνητικών ευρημάτων· ανάπτυξη προτάσεων 
για χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής· εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και του 
αρχειακού υλικού του· τη διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, συζητήσεων 
και συνεδρίων· παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού· διοργάνωση επιτόπιων επισκέψεων 
και εκπαιδευτικών περιπάτων· ανάπτυξη εργαλείων διάχυσης και δημοσιοποίησης 
των ιδεών και ευρημάτων του· και την καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ ατόμων και 
οργανισμών σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Διεθνές Κέντρο Μεταβατικής Δικαιοσύνης είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που εξειδικεύεται στο πεδίο της μεταβατικής δικαιοσύνης. Το Κέντρο 
εργάζεται με σκοπό να βοηθήσει τις κοινωνίες που βρίσκονται σε μια μεταβατική 
διαδικασία να αντιμετωπίσουν τη βαριά κληρονομιά που αφήνουν οι μαζικές 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βίωσαν και να οικοδομήσουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κρατικούς θεσμούς ως φύλακες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον απόηχο τέτοιων φαινομένων μαζικών βιαιοτήτων 
και καταστολής, το Διεθνές Κέντρο Μεταβατικής Δικαιοσύνης βοηθά τους θεσμούς 
και τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών – τα άτομα που καθοδηγούν και δίνουν 
μορφή στην αλλαγή των κοινωνιών τους – να εξετάσουν διάφορα μέτρα που 
μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της αλήθειας, της ανάληψης ευθυνών 
και της επανόρθωσης των παραβιάσεων του παρελθόντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης σχετικά με άλλες παρόμοιες και 
συγκρίσιμες εμπειρίες όσον αφορά τη μεταβατική δικαιοσύνη απ’ όλο τον κόσμο.

Η έκδοση αυτή, η οποία είναι διαθέσιμη σε αγγλική και τουρκική μετάφραση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος με την οικονομική στήριξη της Δράσης για τη Συνεργασία και την 

Εμπιστοσύνη του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP-ACT) και του Ιδρύματος των Πρεσβυτέρων. Η συμμετοχή του Διεθνούς Κέντρου Μεταβατικής Δικαιοσύνης στο 

πρόγραμμα στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναπαραγωγή των DVD για το ντοκιμαντέρ των Πρεσβυτέρων Κύπρος: Ανασκαλίζοντας το παρελθόν, αναζητώντας το μέλλον 

πραγματοποιήθηκε με την οικονομική στήριξη της Δράσης για τη Συνεργασία και την Εμπιστοσύνη του ΟΗΕ. Ο υποτιτλισμός και η αναπαραγωγή των DVD του ντοκιμαντέρ της Διερευνητικής 

Επιτροπής για τους Αγνοούμενους Σκάβοντας για ένα μέλλον επίσης έτυχε οικονομικής στήριξης από τη Δράση για τη Συνεργασία και την Εμπιστοσύνη του ΟΗΕ.

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτό το έντυπο ανήκουν στους/στις συγγραφείς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα αυτές των Ηνωμένων Εθνών ή των κρατών μελών τους, του Προγράμματος 
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Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τους/τις κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων των πηγών. Απολογούμαστε σε οποιοδήποτε/οποιαδήποτε του οποίου/της οποίας τα δικαιώματα έχουμε απρόθετα παραβλέψει και με χαρά 
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Στην Κύπρο, οι άνθρωποι που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης αποκαλούνται αγνοούμενοι, και όχι εξαφανισθέντες. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, «αγνοούμενοι» είναι άνθρωποι των οποίων οι οικογένειες δεν είχαν πληροφόρηση σχετικά με την τύχη τους και που δηλώθηκαν ως
αγνοούμενοι ως αποτέλεσμα μιας ένοπλης σύγκρουσης, στη βάση αξιόπιστων πληροφοριών1. Αγνοούμενοι μπορεί να είναι άνδρες, γυναίκες ή
παιδιά, πολίτες ή μέλη των ένοπλων δυνάμεων. 

Το ζήτημα των αγνοουμένων αποτελεί μια από τις δυσκολότερες συνέπειες της κυπριακής σύγκρουσης· τα τελευταία χρόνια όμως καταβάλλονται
σημαντικές προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική διάσταση του θέματος. Οι θετικές εξελίξεις στο ζήτημα των αγνοουμένων στην
Κύπρο δείχνουν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν κάποιες βασικές ανάγκες των θυμάτων· να
εδραιωθεί η συνεργασία και η εμπιστοσύνη σε διακοινοτική βάση· και να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία συμφιλίωσης με το οδυνηρό παρελθόν. 

Οι ρίζες της σύγκρουσης

Η Κύπρος είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, η οποία όμως ζει με τις επιπτώσεις της βίαιης σύγκρουσης και του εθνοτικού διαχωρισμού. Λόγω της
θέσης της ως σταυροδρόμι μέσα στη Μεσόγειο, η Κύπρος έχει δει μια μεγάλη ποικιλία ομάδων όπως οι Μυκηναίοι, οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι, οι
Πέρσες, οι Πτολεμαίοι, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σταυροφόροι, οι Λουζινιάν και οι Βενετοί να εγκαθίστανται και να την ελέγχουν σε διάφορες
ιστορικές περιόδους. Η οθωμανική κυριαρχία στο νησί, η οποία ξεκίνησε το 1571, έληξε με την προσάρτηση της Κύπρου στη Βρετανική
Αυτοκρατορία το 1878. Το 1946 η επίσημη απογραφή που διενεργήθηκε από την αποικιακή διοίκηση έδειξε ότι οι Ελληνοκύπριοι αποτελούσαν
το 80% του πληθυσμού και οι Τουρκοκύπριοι το 18% (άλλες εθνοτικές ομάδες συμπεριλάμβαναν τους Αρμένιους και τους Μαρωνίτες) (Patrick,
1976).

Οι αλληλοσυγκρουόμενες εθνικιστικές φιλοδοξίες των δύο επικρατέστερων ομάδων του πληθυσμού – της τουρκοκυπριακής και της
ελληνοκυπριακής κοινότητας – οδήγησαν σε αυξημένες προστριβές στο νησί, ειδικά από τις αρχές του 19ου αιώνα και έπειτα. Ο αντι-αποικιακός
αγώνας θεσμοθετήθηκε με το σχηματισμό της ελληνοκυπριακής ομάδας ανταρτών με την ονομασία ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών)
το 1955, της οποίας πρωταρχικός στόχος ήταν ο τερματισμός της βρετανικής κυριαρχίας και η επίτευξη της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα. Η
συγκεκριμένη φιλοδοξία της ΕΟΚΑ καθώς και οι βίαιες δραστηριότητες που αναλάμβανε, δημιούργησαν μεγάλη ένταση ανάμεσα στην
ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ως αντίδραση στην ΕΟΚΑ, το 1957, σχηματίστηκε η τουρκοκυπριακή αντάρτικη ομάδα ΤΜΤ
(Turkish Resistance Organization), η οποία είχε ως στόχο την υπεράσπιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την αναζήτηση στενότερων
δεσμών με την Τουρκία μέσω του Ταξίμ, δηλαδή της διαίρεσης του νησιού σε εθνοτική βάση. Οι βιαιότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
είχαν τόσο δια-κοινοτικό όσο και ενδο-κοινοτικό χαρακτήρα, αφού και οι δύο οργανώσεις έβαζαν στο στόχαστρο όσους θεωρούσαν ότι
αποτελούσαν εμπόδιο στους στόχους τους, ανεξάρτητα από την κοινότητα από την οποία προέρχονταν. Αυτή η φάση της κυπριακής σύγκρουσης
έληξε το 1960 με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου του 1959. Σύμφωνα με τις Συμφωνίες
Ζυρίχης-Λονδίνου, η διακυβέρνηση της Κύπρου θα γινόταν σε δικοινοτική βάση και από κοινού από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή
κοινότητα (Xydis, 1973).

Ωστόσο, μια διαφωνία σχετικά με κάποιες συνταγματικές αλλαγές σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες αλληλοσυγκρουόμενες εθνικιστικές
φιλοδοξίες των δύο πλευρών, οδήγησαν σε διακοινοτικές ταραχές που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 1963. Η βία κορυφώθηκε το 1964 και
συνεχίστηκε με περιοδικές συγκρούσεις τα επόμενα χρόνια, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 30,000 Τουρκοκυπρίων, αριθμός που
αντιστοιχεί στο 20% σχεδόν του τουρκοκυπριακού πληθυσμού (Minority Rights Group International, 2010). Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
περιόδου, σημειώθηκε ένας αριθμός θανάτων και αναφορές σε ανθρώπους που είχαν εξαφανιστεί. Αυτό οδήγησε στη σύσταση των Ειρηνευτικών
Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στις 4 Μαρτίου του 1964 και στην ενεργό εμπλοκή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού
Σταυρού (ICRC). Παρότι έγιναν κάποιες προσπάθειες για επίλυση της κατάστασης μέσα από διακοινοτικές συνομιλίες μεταξύ αντιπροσώπων της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η σύγκρουση συνεχίστηκε.
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4. Οι Aγνοούμενοι στην Κύπρο 

1. Παρακαλούμε δέστε Κεφάλαιο 3.1.1 για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πώς ορίζονται οι «αγνοούμενοι».



Σ’ αυτή την περίοδο της σύγκρουσης, το ζήτημα των αγνοουμένων αφορούσε τόσο τους Ελληνοκυπρίους όσο και τους Τουρκοκυπρίους. Μια
έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1964 από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (S/5950) διαπίστωνε ότι μέχρι εκείνη
τη στιγμή υπήρχαν 232 τουρκοκύπριοι και 38 ελληνοκύπριοι αγνοούμενοι. Αγνοούμενοι ήταν τόσο πολίτες όσο και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας,
οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες ο καθένας: κάποιοι ενώ ταξίδευαν από το ένα χωριό στο άλλο· κάποιοι ενώ πήγαιναν
στη δουλειά· κάποιοι αφού συγκεντρώθηκαν με τη βία από ένοπλους άντρες· ενώ άλλοι είχαν εξαφανιστεί εν ώρα δράσης. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, κάποιοι άνθρωποι είχαν αιχμαλωτιστεί και είχαν κρατηθεί ως όμηροι, με σκοπό την επιστροφή τους αργότερα ή την ανταλλαγή
τους με αιχμαλώτους που κρατούσε η άλλη κοινότητα.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 δε βρέθηκαν ποτέ. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού
Σταυρού και τα Ηνωμένα Έθνη παρείχαν βοήθεια στις δύο κοινότητες, ώστε να συλλέξουν σχετικές πληροφορίες, να εντοπίσουν τους αγνοουμένους
τους και, όπου ήταν δυνατόν, να οργανώσουν ανταλλαγές. Επίσης ιδρύθηκαν επίσημοι φορείς όπως ήταν το Γραφείο Αγνοουμένων στην
Τουρκοκυπριακή Κοινοτική Συνέλευση και το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με σκοπό να καταρτίσουν καταλόγους
των ατόμων που δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι, να λάβουν μέτρα για διακρίβωση της τύχης τους και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οικογενειών
τους. Ωστόσο, οι διεθνείς και επίσημες προσπάθειες δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάθε περίπτωση αγνοουμένου.

Σ΄αυτή την περίοδο, το ζήτημα των αγνοουμένων τύγχανε δημοσιογραφικής κάλυψης τόσο από τουρκόφωνες όσο και από ελληνόφωνες
εφημερίδες, οι οποίες κατέγραφαν τις αντιδράσεις των οικογενειών των αγνοουμένων. Υπάρχουν αναφορές ότι ο Σύνδεσμος Οικογενειών Τούρκων
Αγνοουμένων είχε οργανώσει διαδηλώσεις και είχε υποβάλει αιτήματα στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ η Ένωση Συγγενών Ελλήνων Αιχμαλώτων είχε
διοργανώσει απεργίες πείνας τουλάχιστον δύο φορές το 1964. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 1964, οι δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας
Bozkurt, ο Bilbay Eminoglu και ο Ahmet Tolgay, δημοσίευσαν μια σειρά άρθρων στην οποία έπαιρναν συνεντεύξεις από μέλη οικογενειών από τις
οποίες μέλη εξαφανίστηκαν. Αυτό που διαπιστώνει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής είναι ότι οι κοινότητες έτειναν να εστιάζουν
στους δικούς τους αγνοουμένους, με ελάχιστη κάλυψη ή αναγνώριση των αντίστοιχων περιπτώσεων στην άλλη κοινότητα. Αυτή η τάση συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα, παρόλο που οι πρόσφατες εξελίξεις που περιγράφονται πιο κάτω οδήγησαν σε μια πιο κοινή προοπτική. Το 1965, οι προσπάθειες
για την ανεύρεση πληροφοριών για τους αγνοουμένους επιβραδύνθηκαν, αφήνοντας αναπάντητες τις εκκλήσεις των οικογενειών των θυμάτων.

Ο επόμενος σταθμός στην κυπριακή σύγκρουση ήταν ο Ιούλιος του 1974, όταν η στρατιωτική χούντα της Ελλάδας οργάνωσε πραξικόπημα με
σκοπό την ανατροπή της κυπριακής κυβέρνησης. Το πραξικόπημα ακολούθησε μια στρατιωτική παρέμβαση από μέρους της Τουρκίας2. Αυτά τα
γεγονότα επέφεραν το σημερινό διαχωρισμό της Κύπρου, ο οποίος είχε εκτεταμένες πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις για
όλους τους Κύπριους. Το 1975 μια συμφωνία μεταξύ των ηγετών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας κατέστησε δυνατή
την επανένωση οικογενειών (Minority Rights Group International, 2010), τα μέλη των οποίων είχαν υποχρεωθεί να εκτοπιστούν εξαιτίας των
γεγονότων. Συνολικά πάνω από 200,000 Κύπριοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με τους Ελληνοκυπρίους να εγκαθίστανται στο νότιο μέρος του
νησιού και τους Τουρκοκυπρίους στο βόρειο.

Μία άλλη μεγάλη επίπτωση των γεγονότων του 1974 ήταν η σημαντική αύξηση του αριθμού των αγνοουμένων κι από τις δύο κοινότητες, φτάνοντας
σε συνολικό αριθμό, όπως αναφέρεται σήμερα3 από την Επιτροπή Αγνοουμένων, των 1,958 αγνοουμένων, 1,464 Ελληνοκυπρίων και 494
Τουρκοκυπρίων (CMP, 2011β). Από αυτούς, 43 Ελληνοκύπριοι και 219 Τουρκοκύπριοι αγνοούνται από την περίοδο 1963-64.
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2. Για προσεγγίσεις γύρω από τη διαφορετική ερμηνεία της στρατιωτικής παρέμβασης ως εισβολής από την επίσημη ελληνοκυπριακή αφήγηση και ως ειρηνευτικής
παρέμβασης από την επίσημη τουρκοκυπριακή αφήγηση βλ., για παράδειγμα, Papadakis (2005).

3. Τους αριθμούς παρείχε η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (CMP).
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Επίσημοι χειρισμοί του ζητήματος των αγνοουμένων

Οι διακοινοτικές συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της σύγκρουσης συνεχίζονται μέχρι και σήμερα,
αλλά δεν έχουν κατορθώσει να επιφέρουν μια συνολική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Στο μεταξύ, τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση κατά
καιρούς χρησιμοποίησαν ποικίλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τη διχοτόμηση του νησιού. Κάποια από
αυτά τα μέτρα έχουν ληφθεί μονομερώς, όπως οι διακρατικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν από την Κύπρο εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Παράλληλα, ως αποτέλεσμα των διακοινοτικών συνομιλιών, λήφθηκαν και μέτρα από κοινού, όπως
για παράδειγμα η συμφωνία του 1981 για τη ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ). Παράλληλα με τις
προσπάθειες σε επίσημο επίπεδο, υπήρξαν επίσης και πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από άτομα ή από την κοινωνία των πολιτών.

Το 1981 οι συνομιλίες μεταξύ του ελληνοκύπριου και του τουρκοκύπριου ηγέτη που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ οδήγησαν στη συμφωνία
θέσπισης της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ), με εντολή «να διακριβώσει την τύχη των αγνοουμένων».
Η ΔΕΑ δεν επιχειρεί να διακριβώσει την αιτία θανάτου ή να αποδώσει ευθύνες σχετικά με το θάνατο των αγνοουμένων (Άρθρο 11, Όροι Εντολής
της ΔΕΑ) (CMP, 1981). Η ΔΕΑ αποτελείται από δύο μέλη, τα οποία υποδεικνύει η κάθε κοινότητα, και ένα τρίτο μέλος, το οποίο διορίζεται από τον
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν αποφάσεις στη βάση ομοφωνίας.

Παρόλο που ιδρύθηκε το 1981, η ΔΕΑ χρειάστηκε πολλά χρόνια για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Μέχρι πρόσφατα, η γενικότερη
δυναμική που αναπτυσσόταν γύρω από το κυπριακό πρόβλημα χαρακτηριζόταν από μια γενική έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο σε επίπεδο ηγεσίας
όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, η οποία επηρέαζε αρνητικά οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες χρειάζονταν συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Από
τη στιγμή που το ζήτημα των αγνοουμένων ενσωματώθηκε στην επίσημη αφήγηση της κάθε κοινότητας σχετικά με τη σύγκρουση, κατέστη
αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς. Η κάθε κοινότητα κατηγορούσε την άλλη ότι χρησιμοποιούσε το ζήτημα για σκοπούς
προπαγάνδας, ενώ οι αγνοούμενοι της κάθε πλευράς σπάνια αναγνωρίζονταν από την άλλη πλευρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις
αντιπαραθέσεις που συνεχίστηκε για πολλά χρόνια αφορούσε στον αριθμό των αγνοουμένων, αφού υπήρχαν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες
από τις δύο κοινότητες σχετικά με τους ακριβείς αριθμούς. Γενικά, οι αναφορές ήθελαν τον αριθμό των ελληνοκύπριων αγνοουμένων να ανέρχεται
στους 1,619 και των τουρκοκύπριων αγνοουμένων στους 803 (CNN News, 2002 και European Commission, 1999). Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε
ότι για κάποια από τα ονόματα στις λίστες που παρείχαν οι αρχές ήταν ήδη γνωστό ότι ήταν νεκροί (το σημείο αυτό συζητείται περαιτέρω πιο κάτω).

Στις περιπτώσεις που οι πολιτικοί θεσμοί απέτυχαν να ανταποκριθούν, οι πολίτες ανέλαβαν δράση και ευθύνη, δημιουργώντας έτσι νέες δυναμικές
(δέστε περισσότερα πιο κάτω). Λαμβάνοντας υπόψη την κορυφούμενη και διογκούμενη πίεση από διάφορες κατευθύνσεις, ο Γενικός Γραμματέας
του ΟΗΕ παρενέβη ξανά το Δεκέμβριο του 2003 και τον Αύγουστο του 2004, ζητώντας από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να βοηθήσουν τη
ΔΕΑ να επαναδραστηριοποιηθεί στο έργο της. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από την Επιτροπή «να ολοκληρώσει τις υπολειπόμενες διερευνητικές
εργασίες και στις δύο πλευρές» και να συμφωνήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας της 31ης Ιουλίου του 1997 που προέβλεπε την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με γνωστές τοποθεσίες ταφής και την επιστροφή των λειψάνων των ελληνοκύπριων και των τουρκοκύπριων αγνοουμένων,
σύμφωνα με τους όρους εντολής της ΔΕΑ (CMP, 2011α). Τελικά, το 2004, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και ο ελληνοκύπριος ηγέτης
Τάσσος Παπαδόπουλος συμφώνησαν να επαναδραστηριοποιήσουν τη ΔΕΑ.

Η συμφωνία των ηγετών για επαναδραστηριοποίηση της ΔΕΑ ήταν αυτή που οδήγησε στη χειροπιαστή πρόοδο στο ζήτημα των αγνοουμένων
που σημειώθηκε από το 2004 και έπειτα. Στις 28 Αυγούστου 2006 η ΔΕΑ ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος εκταφών σε όλη την έκταση
του νησιού, το οποίο θα διεξαγόταν από μια ομάδα τουρκοκύπριων και ελληνοκύπριων αρχαιολόγων και ανθρωπολόγων υπό την εποπτεία της
Αργεντινής Ομάδας Δικανικής Ανθρωπολογίας.
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Στάδια της εργασίας της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους
1. Κύπριοι αρχαιολόγοι διενεργούν ανασκαφές σε πιθανές τοποθεσίες ταφής, ψάχνοντας για λείψανα αγνοουμένων. 

2. Κύπριοι ανθρωπολόγοι που εργάζονται στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή
αναλύουν τα λείψανα που προκύπτουν από τις εκταφές και στέλνουν δείγματα οστών στο Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής.

3. Κύπριοι επιστήμονες αναλύουν το DNA των δειγμάτων οστών και το συγκρίνουν με δείγματα που παρέχονται από μέλη των οικογενειών
των αγνοουμένων, έτσι ώστε να ταυτοποιήσουν τα λείψανα που προκύπτουν από τις εκταφές.

4. Αφού ταυτοποιηθεί το πρόσωπο, η οικογένεια του αγνοουμένου ενημερώνεται από ένα μέλος της ΔΕΑ και τα λείψανα επιστρέφονται
επισήμως. Η οικογένεια έχει ευκαιρία να προσέλθει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΑ για να δει τα λείψανα του αγαπημένου της και να
συναντήσει τους επιστήμονες που είχαν εμπλοκή στη διαδικασία (CMP, 2011α).

Μια άλλη σημαντική αποστολή που ανέλαβε η ΔΕΑ την ίδια περίοδο αφορούσε στην διακρίβωση του ακριβούς αριθμού των αγνοουμένων. Κατά
τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι φάκελοι των αγνοουμένων των δύο πλευρών τελικά ανταλλάχθηκαν και εξετάστηκαν διεξοδικά,
συμπεριλαμβανομένων και των 43 υποθέσεων Ελληνοκυπρίων που εξαφανίστηκαν το 1964 (οι οποίες υποβλήθηκαν από τον ελληνοκύπριο
εκπρόσωπο). Σύμφωνα με τη στατιστική έκθεση προόδου της ΔΕΑ τον Αύγουστο του 2011, υπήρχαν 1,464 ελληνοκύπριοι και 494 τουρκοκύπριοι
αγνοούμενοι (CMP, 2011β).

Παράλληλα με την προετοιμασία της επιστημονικής υποδομής, άλλες ετοιμασίες σ’ αυτό το στάδιο περιλάμβαναν εκκλήσεις προς το κοινό να
προσέλθει με οποιαδήποτε σχετική πληροφορία αναφορικά με την τύχη ή τα λείψανα των ατόμων που βρίσκονταν στους καταλόγους των
αγνοουμένων, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία ταφής τους. Γίνεται γενικά αντιληπτό ότι τέτοιου είδους πληροφορίες αντιμετωπίζονται με
εμπιστευτικότητα, χωρίς να υπάρχει απειλή για περαιτέρω έρευνες ή διώξεις ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται. Τα μέλη της ΔΕΑ
δήλωσαν ότι η δυνατότητα που δίνεται να παρέχονται πληροφορίες χωρίς το φόβο των διώξεων είναι ουσιαστικής σημασίας στο να ενθαρρύνονται
οι πολίτες να μοιράζονται πληροφορίες κρίσιμες για τον εντοπισμό των τοποθεσιών ταφής (Kıbrıs, 2008). 

Ωστόσο, τόσο στην Κύπρο όσο και στη διεθνή κοινότητα που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται αρκετές διαφορετικές
προοπτικές, ως προς τα ζητήματα που αγγίζουν τις πιο ευαίσθητες πτυχές των εργασιών για την ανεύρεση των αγνοουμένων. Από τη μια, κάποιοι
αμφισβητούν τις προσεγγίσεις σε ζητήματα όπως είναι η υπό όρους ασυλία από ποινικές διώξεις και η ευθύνη των διερευνητικών αρχών και της
κυβέρνησης να παρέχουν μια πιο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με την τύχη των αγνοουμένων. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι τονίζουν την ανάγκη
η διαδικασία να παραμείνει ασφαλής ούτως ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό των τοποθεσιών ταφής.
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Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μέλη της ομάδας αρχαιολόγων της ΔΕΑ, καθώς εργάζονται μαζί σε τοποθεσίες ταφής σε ολόκληρη την Κύπρο. 
Φωτογραφίες με την ευγενή παραχώρηση της ΔΕΑ.
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Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μέλη της ΔΕΑ επισκέπτονται τις τοποθεσίες των ανασκαφών. Φωτογραφίες με την ευγενή παραχώρηση της ΔΕΑ.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, μέλη της ομάδας επιστημόνων της ΔΕΑ, καθώς εργάζονται μαζί στο εργαστήριο της ΔΕΑ για την ταυτοποίηση των λειψάνων. 
Φωτογραφίες με την ευγενή παραχώρηση της ΔΕΑ.

Ένα μέλος οικογένειας αγνοουμένου
παρακολουθεί και περιμένει όσο η ομάδα
της ΔΕΑ διενεργεί ανασκαφές σε μια
τοποθεσία ταφής. Φωτογραφία με την
ευγενή παραχώρηση της Sevgül Uludağ.



Οι εμπλεκόμενες ομάδες

Μετά το 1974, δεν ήταν μόνο οι οικογένειες των αγνοουμένων αλλά και η διεθνής κοινότητα που απαιτούσε από τις αρχές να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ως προς τη διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων. Μέσα από διάφορα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο ΟΗΕ κάλεσε τις δύο κοινότητες και την Τουρκία να επιληφθούν του ζητήματος, και από το 1974 μέχρι το 1981
διεξήχθηκαν συνομιλίες γύρω από το πώς αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί.

Ενώ σε επίσημο επίπεδο οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να διερευνηθεί το ζήτημα των
αγνοουμένων, οι συγγενείς των θυμάτων ίδρυσαν οργανώσεις για την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους. Το 1975 οι Τουρκοκύπριοι ίδρυσαν
τον Σύνδεσμο Οικογενειών των Μαρτύρων και Ανάπηρων Παλαιμάχων, ενώ οι Ελληνοκύπριοι ίδρυσαν την Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών
Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων. Και οι δύο ομάδες παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα και αποτέλεσαν τις βασικές οργανώσεις
εκπροσώπησης των οικογενειών των αγνοουμένων. Όπως και στις περιπτώσεις άλλων συγκρούσεων ανά τον κόσμο, η αγωνία των οικογενειών
στράφηκε προς τις αρχές και των δύο κοινοτήτων, με τη μορφή της απαίτησης για πληροφόρηση σχετικά με το τι απέγιναν τα αγαπημένα τους
πρόσωπα. Μέσα από τις δραστηριότητες τους, αυτές οι οργανώσεις προσπαθούν να τιμήσουν όσους σκοτώθηκαν ή/και εξαφανίστηκαν· να
διατηρήσουν ένα δίκτυο οικογενειών και να τους παρέχουν στήριξη· και να εργαστούν για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτή την πτυχή
της κυπριακής σύγκρουσης.

Η κάθε κοινότητα έχει επιλέξει να αναπαραστήσει και να τιμήσει τη μνήμη των αγνοουμένων της με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Στην
ελληνοκυπριακή κοινότητα, από το 1974 και έπειτα, οι οικογένειες των ελληνοκύπριων αγνοουμένων – ειδικά οι μητέρες, οι σύζυγοι και οι
αδελφές τους – οργάνωναν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που κύριο στόχο είχαν να απαιτήσουν την ανάληψη ευθυνών από μέρους της Τουρκίας. Το
1984 θεσπίστηκε ένας ετήσιος «Μαραθώνιος Αγάπης» και ανεγέρθηκαν αρκετά μνημεία εις μνήμη των ελληνοκύπριων αγνοουμένων. Αντίθετα,
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, οι αγνοούμενοι στο σύνολο τους είχαν ενσωματωθεί στις ευρύτερες εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή όλων όσων
έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Για πολλά χρόνια, η τουρκοκυπριακή διοίκηση δεν έδινε την ίδια έμφαση στην ανάγκη
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων, δηλώνοντας δημόσια ότι οι αγνοούμενοι ήταν νεκροί. Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν υπήρχαν
ξεχωριστά μνημεία ειδικά για τους αγνοουμένους. Η κάθε κοινότητα εστίαζε μόνο στους δικούς της αγνοουμένους. Μόνο κατά τη διάρκεια της
πρώτης δεκαετίας του 2000 οι αντιλήψεις των δύο κοινοτήτων άρχισαν να αλλάζουν και υπήρξε η δυνατότητα να προταθούν εναλλακτικές
προοπτικές στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Επειδή μέχρι το 2004 η ΔΕΑ δεν είχε τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους όρους εντολής της, για πολλά χρόνια οι οικογένειες των αγνοουμένων
συνέχιζαν να ζουν με την αγωνία, καθώς περίμεναν για τη διακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων. Αυτό οδήγησε κάποιες
οικογένειες στην αναζήτηση νομικών μέτρων, το πρώτο από τα οποία ήταν μια υπόθεση που καταχωρήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το 1990. Στη δικαστική απόφαση για την υπόθεση Βαρνάβα και άλλοι εναντίον Τουρκίας το 2008, το ΕΔΑΔ
αποφάνθηκε ότι η Τουρκία παραβίαζε το Άρθρο 2 (δικαίωμα στη ζωή), το Άρθρο 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης) και
το Άρθρο 5 (δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό το εύρημα παρέχει έρεισμα
σε έναν αριθμό άλλων προηγούμενων αποφάσεων που εκδόθηκαν σχετικά με δια-κρατικές υποθέσεις, τις οποίες η Κύπρος καταχώρησε εναντίον
της Τουρκίας: το 1976, το 1983 και το 1999 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε ότι η Τουρκία παραβίασε θεμελιώδη
άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στις 10 Μαΐου το ΕΔΑΔ καταδίκασε την Τουρκία, αποφαινόμενο ότι παραβίασε
το Άρθρο 2, το Άρθρο 3 και το Άρθρο 5. Παρόλο που οι αποφάσεις του Δικαστηρίου ήταν κριτικής σημασίας στο να ωθήσουν τις αρχές να αναλάβουν
μεγαλύτερη δράση, και έτσι λειτούργησαν ως βοήθεια για τις οικογένειες, οι αποφάσεις άφηναν στους συγγενείς των αγνοουμένων ολοένα και
λιγότερες επιλογές, όπως έδειξε η εμπειρία ορισμένων τουρκοκύπριων συγγενών που το 2002 καταχώρησαν 4 ξεχωριστές υποθέσεις στο ΕΔΑΔ,4
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4. Οι υποθέσεις: Karabardak και Άλλοι εναντίον Κύπρου, αρ. 76575/01, 22 Οκτωβρίου 2002∙ Baybora και Άλλοι εναντίον Κύπρου, αρ. 77116/01, 22 Οκτωβρίου 2002∙ Şemı
και Άλλοι εναντίον Κύπρου, αρ. 13212/02∙ Hüseyin και Göçer εναντίον Κύπρου, αρ. 28280/02, 3 Ιανουαρίου 2003.
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τις οποίες το Δικαστήριο απέρριψε ως μη αποδεκτές, δηλώνοντας ότι οι συγγενείς άφησαν πολύ χρόνο να περάσει πριν καταθέσουν τις υποθέσεις
τους. Τα ίδια κριτήρια οδήγησαν το Δικαστήριο στην απόρριψη άλλων 51 υποθέσεων (Kyriakos, 2011).

Οι πιέσεις για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων συνέχισαν να συσσωρεύονται, τόσο διεθνώς όσο και τοπικά,
ειδικά υπό το φώς της έλλειψης ουσιαστικής προόδου. Το 1995 δύο ελληνοκύπριες γυναίκες που πίστευαν ότι οι σύζυγοι τους είχαν ταφεί στο
ελληνοκυπριακό στρατιωτικό κοιμητήριο της Λακατάμιας ζήτησαν πληροφορίες για τα άτομα που είχαν ταφεί στον ανώνυμο κοινό τάφο. Οι αρχές
δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν και οι γυναίκες παραβίασαν την είσοδο του κοιμητηρίου με σκοπό να ανοίξουν τους τάφους οι ίδιες.
Συνελήφθησαν από την αστυνομία και αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες. Η ιστορία των δύο γυναικών, σε συνδυασμό με αυτές άλλων θυμάτων,
έτυχε ευρείας κάλυψης στα ελληνοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης από το δημοσιογράφο Ανδρέα Παράσχο. Αυτή η διαδικασία υπήρξε
σημαντική, καθώς υπογράμμισε το γεγονός ότι η ευθύνη για το χειρισμό του ζητήματος αγνοουμένων ήταν διαμοιρασμένη σε όλα τα μέρη που
εμπλέκονταν στη σύγκρουση, και δεν μπορούσε να αποδοθεί σε ένα μέρος.

Το διογκούμενο ενδιαφέρον και οι απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ώθησαν τις αρχές σε μεγαλύτερη
ανάληψη ευθυνών. Το καλοκαίρι του 1999 διενεργήθηκαν εκταφές στα στρατιωτικά κοιμητήρια της Λακατάμιας και των Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης από το μη κυβερνητικό οργανισμό Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Μάιο του 2000 κρατικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τις
οικογένειες σχετικά με τα 126 άτομα που ήταν θαμμένα στο κοιμητήριο της Λακατάμιας (Sant Cassia, 2005).

Οι οικογένειες κάποιων από τους άνδρες που είχαν ταυτοποιηθεί καταχώρησαν πολιτικές αγωγές εναντίον των αρχών, κατηγορώντας τες για
παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για αμέλεια. Η σύζυγος του Χριστοφή Πασιά, του οποίου τα λείψανα είχαν επίσης ταυτοποιηθεί
στις συγκεκριμένες εκταφές, καταχώρησε το 2002 υπόθεση εναντίον της Δημοκρατίας. Αυτή η υπόθεση διευθετήθηκε το Νοέμβριο του 2010,
όταν ένα δικαστήριο στην Κύπρο έκρινε την Κυβέρνηση ένοχη για την αποτυχία της να διερευνήσει αποτελεσματικά την τύχη των αγνοουμένων,
κάτι που αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Yakinthou, 2008).

Η πρόοδος της δικανικής επιστήμης και των σχετικών τεχνολογιών που σημειώθηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1990 είχε σημαντικό αντίκτυπο
στη δυνατότητα διενέργειας εκταφών και διαδικασιών ταυτοποίησης. Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις που επέτρεψαν την ανάπτυξη και την
τελειοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών και μηχανισμών ήταν οι τεράστιας έκτασης εκταφές και ταυτοποιήσεις με τη μέθοδο DNA που
διενεργήθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, επειδή η ΔΕΑ στην Κύπρο δεν είχε ακόμη προχωρήσει με
τις διαδικασίες της, οι νέες τεχνολογίες είχαν εφαρμοστεί σε λίγες μόνο περιπτώσεις. Πέρα από την περίπτωση στο νεκροταφείο Λακατάμιας που
περιγράψαμε πιο πάνω, διενεργήθηκε ακόμα μια εκταφή στα πλαίσια μιας διερεύνησης που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ σχετικά με την κατάληξη ενός
Αμερικανοκύπριου, του Αντρέα Κασάπη. Η διερεύνηση ολοκληρώθηκε το 1998 και αποτέλεσε την πρώτη ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA
στην Κύπρο (Sant Cassia, 2005). Το 2001 οι ελληνοκυπριακές αρχές έκαναν έκκληση προς τις οικογένειες αγνοουμένων και στις δύο πλευρές τις
διαχωριστικής γραμμής να δώσουν δείγματα αίματος για να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση με τη μέθοδο DNA. Παρόλο που ο τότε
τουρκοκύπριος ηγέτης αποθάρρυνε έντονα τους Τουρκοκυπρίους όπως προβούν σε αυτή την πράξη, μια ομάδα οικογενειών από την Τόχνη
ανταποκρίθηκαν στην έκκληση.

Παράλληλα με τις εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο, η τάση προς την υιοθέτηση μιας νομικής προσέγγισης του ζητήματος των αγνοουμένων
δημιούργησε επίσης μια νέα δυναμική που έφερε στο προσκήνιο την ευθύνη των αρχών. Οι υποθέσεις που καταχωρήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας
του 2000 τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΔΑΔ, καθώς και οι αποφάσεις που άρχισαν να εκδίδονται από το ΕΔΑΔ εκείνη την περίοδο,
κατέδειξαν την ανεπάρκεια των προσπαθειών που καταβάλλονταν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Μια ακόμα σημαντική εξέλιξη αποτέλεσαν οι διάφορες προσπάθειες παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών για τον εννοιολογικό επαναπροσδιορισμό
του ζητήματος των αγνοουμένων ως ζητήματος που αφορά όλους τους Κύπριους. Σε δημόσιο επίπεδο, η συζήτηση πυροδοτήθηκε επίσης και από
τα πρωτοποριακά κείμενα δύο δημοσιογράφων, του Αντρέα Παράσχου και της Sevgül Uludağ. Από το 1995 και έπειτα, η δημοσιογραφική κάλυψη
του θέματος των εκταφών στη Λακατάμια από τον Ανδρέα Παράσχου έδωσε αφορμή για σημαντικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό



της ελληνοκυπριακής κοινότητας, οι οποίες εξέτασαν κριτικά το θέμα των πράξεων και των ευθυνών της ηγεσίας τους για το ζήτημα των αγνοουμένων.
Επίσης, το 2000 ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο 1619 Ενοχές. Το βιβλίο ασκούσε κριτική
στους κακούς χειρισμούς και στην εκμετάλλευση του ζητήματος των αγνοουμένων από κρατικούς αξιωματούχους, οι οποίοι το αξιοποίησαν ως
πολιτικό εργαλείο, εις βάρος της ικανοποίησης των ανθρωπιστικών αναγκών των οικογενειών (Δρουσιώτης, 2000).

To 2002, η Uludağ ξεκίνησε μια διερεύνηση του ζητήματος των αγνοουμένων που στόχο είχε να καταδείξει τον κοινό πόνο και την ταλαιπωρία
που βίωσαν οι δύο πλευρές γύρω από αυτό το ζήτημα. Τα άρθρα της εμφανίζονταν καθημερινά σε εφημερίδες και στις δύο κοινότητες και
παρουσίαζαν τις προσωπικές ιστορίες ατόμων – Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων – που εμπλέκονταν στο ζήτημα των αγνοουμένων, είτε ως
συγγενείς των θυμάτων είτε ως μάρτυρες. Αυτή η διαδικασία υπήρξε σημαντική από πολλές απόψεις: παρείχε στα θύματα το χώρο να αφηγηθούν
τις δικές τους ιστορίες· παρουσίαζε μια διαφορετική προοπτική, την οποία είχαν αποσιωπήσει οι επίσημες αφηγήσεις των δύο πλευρών· και
υπογράμμιζε επίσης τους περιορισμούς που υπήρχαν στον τρόπο με τον οποίο η Ιστορία παρουσιάζεται και γίνεται αντιληπτή σήμερα στο πλαίσιο
της Κύπρου. Το 2005 η Uludağ κυκλοφόρησε στα τουρκικά ένα βιβλίο βασισμένο στη δουλειά της με τίτλο Τα στρείδια που έχασαν το μαργαριτάρι
τους [Oysters with the Missing Pearls], το οποίο μεταφράστηκε τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Επίσης, η Uludağ έχει δημιουργήσει μια
τηλεφωνική υπηρεσία στην οποία μπορεί το κοινό να καλεί ανώνυμα και να δίνει πληροφορίες για τοποθεσίες τάφων ή για ιστορίες σχετικές με
άτομα που αγνοούνται, πληροφορίες τις οποίες ακολούθως παρέχει στη ΔΕΑ. Το έργο της Uludağ υπήρξε επίσης σημαντικό ως προς το να στήσει
γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα θύματα από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό σταδιακά οδήγησε στην ίδρυση
μια δικοινοτικής πρωτοβουλίας που φέρνει μαζί συγγενείς των αγνοουμένων και από τις δύο κοινότητες (δέστε πιο κάτω). Στο σύνολό τους, αυτές
οι προσπάθειες συνέβαλαν ώστε να φωτιστεί η ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος και υπήρξαν πολύτιμες στη στήριξη των διαδικασιών για
τον εντοπισμό πιθανών τοποθεσιών ταφής.

Οι πρωτοβουλίες των πολιτών και στις δύο πλευρές του υφιστάμενου διαχωρισμού επιταχύνθηκαν με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων τον Απρίλιο
του 2003. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε τη δημιουργία μιας νέας οργάνωσης, της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας Συγγενών Αγνοουμένων,
Δολοφονηθέντων και άλλων Θυμάτων των γεγονότων 1963-1974. Η Δικοινοτική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε το 2005 και αποτελεί τη μοναδική
οργάνωση στην Κύπρο που εκπροσωπεί τις οικογένειες τόσο των ελληνοκύπριων όσο και των τουρκοκύπριων αγνοουμένων. Η Δικοινοτική
Πρωτοβουλία επισκέπτεται σχολεία, χωριά και ομάδες συναντήσεων σε ολόκληρη τη χώρα και συζητά με ανθρώπους σε πολλά και διαφορετικά
περιβάλλοντα, από ακαδημαϊκά συνέδρια μέχρι τοπικές κοινοτικές συναντήσεις σε μικρά χωριά. Τα μέλη της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας μιλούν
για τις κοινές εμπειρίες πόνου και την επιθυμία τους να έρθουν στο φως οι αγριότητες του παρελθόντος, να συζητηθούν, να αναγνωριστούν και
να αποτελέσουν απόθεμα γνώσης για τις επόμενες γενιές. Συχνά, η Δικοινοτική Πρωτοβουλία ζητά από τις τοπικές κοινότητες να προσέλθουν
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα μέλη της Πρωτοβουλίας πάντα τονίζουν τη θέση τους ότι ο πόνος της απώλειας
είναι κοινός και στις δύο κοινότητες. Συχνά υπογραμμίζουν επίσης τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της δημόσιας έκθεσης των ιστοριών βίας στο
παρελθόν· της αύξησης της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές τις αποσιωπημένες αφηγήσεις· και της αποτροπής περαιτέρω
σύγκρουσης στο μέλλον.
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Μέλη της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας συγκεντρώνονται για ένα σεμινάριο. Φωτογραφίες με την ευγενή παραχώρηση της Sevgül Uludağ.
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Μια άλλη οργάνωση, το Τουρκοκυπριακό Ίδρυμα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Turkish Cypriot Human Rights Foundation, TCHRF) που ιδρύθηκε
το 2005, είχε αρχίσει επίσης να δραστηριοποιείται σχετικά με το ζήτημα. Το Ίδρυμα είχε άμεση εμπλοκή με τους συγγενείς των αγνοουμένων σε
διάφορα επίπεδα. Πρώτα απ’ όλα, παρείχε νομικές συμβουλές σε συγγενείς που είχαν αγανακτήσει από την έλλειψη προόδου και ανταπόκρισης
από μέρους των αρχών και στις δύο κοινότητες. Οι δικηγόροι του Ιδρύματος βοήθησαν τους συγγενείς να κινήσουν νομικές διαδικασίες στο νότο,
υποστηρίζοντας ότι οι αρχές απέτυχαν να διενεργήσουν αποτελεσματικές έρευνες. Επίσης, εκπρόσωποι του Ιδρύματος διοργάνωσαν αριθμό
σεμιναρίων και συναντήσεων, με σκοπό να πληροφορήσουν τους συγγενείς των αγνοουμένων σχετικά με τις εργασίες της ΔΕΑ. Την ίδια στιγμή,
έδωσαν επίσης έμφαση στη σημασία της παροχής ψυχολογικής στήριξης στους συγγενείς. Πέρα από την αντιμετώπιση των αναγκών των συγγενών,
οι προσπάθειες του Τουρκοκυπριακού Ιδρύματος Ανθρώπινων Δικαιωμάτων συνέτειναν επίσης στη γενικότερη ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα των αγνοουμένων.

Το νέο πλαίσιο οδήγησε τους δύο κύριους οργανισμούς θυμάτων, το Σύνδεσμο Οικογενειών Μαρτύρων και Ανάπηρων Παλαιμάχων και την
Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, να ξεκινήσουν επαφές και επικοινωνία μεταξύ τους. Έχουν από κοινού
παρευρεθεί σε διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις για να μιλήσουν για το ζήτημα των αγνοουμένων. Αυτό είναι σημαντικό βήμα προς την
αναγνώριση του κοινού πόνου που υπέμειναν και οι δύο κοινότητες.
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Η κληρονομιά της σύγκρουσης

Τον Ιούλιο του 2007, η ΔΕΑ άρχισε να επιστρέφει στις οικογένειες των θυμάτων τα λείψανα ανθρώπων που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των
συγκρούσεων. Οι πρώτες κηδείες στην ελληνοκυπριακή κοινότητα έγιναν στις 8 Ιουλίου του 2007, ενώ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα λίγες
μέρες αργότερα, στις 13 Ιουλίου του 2007. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 έχουν εκταφεί 797 άνθρωποι από
τοποθεσίες ταφής σε ολόκληρη τη χώρα. Η ΔΕΑ έχει διενεργήσει εκταφές σε 536 τοποθεσίες ταφής και τα λείψανα περίπου 286 ανθρώπων έχουν
ήδη επιστραφεί στις οικογένειές τους (226 ελληνοκύπριων αγνοουμένων και 60 τουρκοκύπριων αγνοουμένων) (CMP, 2011β).

Καθώς οι όροι εντολής της ΔΕΑ περιορίζονται στην ανεύρεση και την ταυτοποίηση των λειψάνων όσων ατόμων αγνοούνται, επίσημα δεν υπάρχει
η δυνατότητα να ενημερωθούν οι οικογένειες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου τους προσώπου. Οι οικογένειες εγείρουν
επανειλημμένα το ζήτημα της ανάγκης να πληροφορηθούν για το τι συνέβη, ενώ κάποιες οικογένειες καταχώρησαν νέες νομικές υποθέσεις σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο, με τον ισχυρισμό ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι ανίκανοι να εκπληρώσουν τις νομικές υποχρεώσεις των αρχών
για τη διενέργεια αποτελεσματικής διερεύνησης σχετικά με την τύχη των αγνοουμένων. Τόσο τότε όσο και τώρα, η νομική οδός έχει λειτουργήσει
ως πηγή πίεσης, αλλά δεν έχει ακόμα φέρει κάποιο συνεπές ή ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί
πλήρως, ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν ακόμα ανοικτά, όπως για παράδειγμα το τι αποτελεί αποτελεσματική διερεύνηση και το ποιος είναι
ο ρόλος των αρχών σ’ αυτήν.

Από τότε που ξεκίνησαν οι εκταφές, κατέστη δυνατή η καταχώρηση καινούριων υποθέσεων, αφού, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα λείψανα
θεωρούνται ως νέα στοιχεία και, επομένως, όταν οι οικογένειες παραλαμβάνουν τα λείψανα των οικείων τους από τη ΔΕΑ, έχουν τη δυνατότητα
να καταχωρήσουν νέα υπόθεση. Έτσι, με την επιστροφή των λειψάνων από το 2007 και έπειτα, προέκυψε ένας αριθμός καινούριων υποθέσεων.
Στο παρόν στάδιο, στο ΕΔΑΔ υπάρχουν 16 υποθέσεις που ανοίχτηκαν από Τουρκοκυπρίους και 33 από Ελληνοκυπρίους.5 Με την έναρξη των
ερευνών του Δικαστηρίου, οι αρχές ξεκίνησαν παράλληλες ποινικές έρευνες και στις δύο κοινότητες.

Μετά την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων από τη ΔΕΑ, οι οικογένειες τελούν την κηδεία. Οι
οικογένειες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θάβουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Φωτογραφίες με την
ευγενή παραχώρηση της ΔΕΑ.

5. Συνέντευξη με Τουρκοκύπριους αξιωματούχους, 11 Αυγούστου 2011.
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Πέρα από τις υποθέσεις που καταχωρήθηκαν στο ΕΔΑΔ, υπήρξαν και αυτές που είχαν καταχωρηθεί σε τοπικό επίπεδο τόσο από τουρκοκυπριακές
όσο και από ελληνοκυπριακές οικογένειες (όπως έχουμε προαναφέρει). Μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ως απάντηση στις
τουρκοκυπριακές αξιώσεις σχετικά με θύματα στην Τόχνη, απέρριψε την υπόθεση δηλώνοντας ότι οι αγνοούμενοι αποτελούν πτυχή του κυπριακού
προβλήματος και, ως εκ τούτου, το ζήτημα πρέπει να τυγχάνει χειρισμού από το Προεδρικό Γραφείο, και δεν μπορεί να τεθεί υπό δικαστική
εποπτεία. Οι αποφάσεις αναφορικά με τοπικές υποθέσεις όπως η συγκεκριμένη δεν έχουν καταλήξει σε ξεκάθαρα ή συστηματικά συμπεράσματα,
ως προς τις ευθύνες των αρχών και, επομένως, εξακολουθούν να μην ικανοποιούν τα νομικά πρότυπα σχετικά με το ρόλο τέτοιων σωμάτων. Αυτές
οι υποθέσεις και οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπλήρωση της υποχρέωσης
για διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής διερεύνησης του ζητήματος· και με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων,
συμπεριλαμβανομένου και του ερωτήματος σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με τους υπεύθυνους αυτών των θανάτων. Ενώ κάποιες ομάδες και
άτομα έχουν προτείνει την ιδέα μιας «επιτροπής αλήθειας» ως ένα τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος, τέτοιες προτάσεις δεν έχουν βρει αρκετή
ανταπόκριση στην κοινωνία.

Πρόσφατα, το αυξημένο ενδιαφέρον της κινηματογραφικής και της θεατρικής κοινότητας για το ζήτημα των αγνοουμένων έχει επιφέρει
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και έχει ανοίξει δημόσιες συζητήσεις γύρω από τα γεγονότα του παρελθόντος και το δράμα των θυμάτων, μέσ’ από
μια πολυπρισματική προσέγγιση. Το 2004 ο ελληνοκύπριος σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου και ο τουρκοκύπριος σκηνοθέτης Dervis Zaim
δημιούργησαν το ντοκιμαντέρ Παράλληλα Ταξίδια, μαζεύοντας ιστορίες σφαγών και αφηγήσεις από επιζώντες και από τα μέλη των οικογενειών
των αγνοουμένων. Επίσης το 2004, ο ελληνοκύπριος παραγωγός Τόνι Αγκαστινιώτης κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Φωνή αίματος: αναζητώντας
τη Σελντέν [Voices of blood: searching for Selden] σχετικά με μια σφαγή Τουρκοκυπρίων στα χωριά Αλόα/Μάραθα/Σανδαλάρι. Το 2007,
κυκλοφόρησε από τους Fevzi Tanpinar και Rasit Pertev ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Το αγνοούμενο λεωφορείο [Kayip Otobus] σχετικά με κάποιους
Τουρκοκύπριους που εξαφανίστηκαν κοντά στη Λάρνακα το 1964. Την επόμενη χρονιά, το 2008, η ελληνοκυπριακή τηλεόραση προέβαλε μια
σειρά από ντοκιμαντέρ και σχετικά προγράμματα, όπως η Σουλτάνα και Χαρίτα του Δημήτρη Ανδρέου. Το 2010, ένα διεθνές ίδρυμα, Η Ομάδα
των Πρεσβυτέρων, δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την πρόοδο του ζητήματος των αγνοουμένων, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα
μάτια τεσσάρων νεαρών Κύπριων μαθητών/τριών, με τίτλο: Κύπρος: Ανασκαλίζοντας το Παρελθόν, Αναζητώντας το Μέλλον [Cyprus: Digging the
Past in Search of the Future]. Την ίδια χρονιά, ο τουρκοκύπριος παραγωγός Dervis Zaim κυκλοφόρησε μια ταινία γυρισμένη στην Κύπρο με τίτλο
Σκιές και Πρόσωπα [Shadows and Faces] σχετικά με τις βιαιότητες σ’ ένα μεικτό χωριό στις αρχές του 1964. Το ντοκιμαντέρ της Σούλας

Μέλη των οικογενειών που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στο διαβόητο «αγνοού-
μενο λεωφορείο» φυτεύουν ένα δέντρο στο πηγάδι όπου ανευρέθηκαν τα λείψανα.
Φωτογραφία με την ευγενή παραχώρηση της Sevgül Uludağ.

Σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Δικοινοτική Πρωτοβουλία, η Sevilay Berk, κόρη
ενός αγνοούμενου του οποίου τα λείψανα ανευρέθηκαν, απονέμει ένα βραβείο στον
Ξενοφώντος, ο οποίος υπέδειξε το σημείο ταφής της μητέρας και του πατέρα της Berk.
Ο Ξενοφώντος ακόμα περιμένει για την ανεύρεση του αγνοούμενου γιου του. Φωτο-
γραφία με την ευγενή παραχώρηση της Sevgül Uludağ.



Χατζηκυριάκου Η δική μου αλήθεια επίσης κυκλοφόρησε το 2010. Τέτοιες δουλειές υπήρξαν σημαντικές ως προς την προώθηση μιας ευρύτερης
και κοινής αντίληψης γύρω από αμφιλεγόμενα ιστορικά ζητήματα.

Απομένουν ακόμα πολλοί αγνοούμενοι να ανευρεθούν στα πλαίσια των εργασιών της ΔΕΑ, και οι διάφορες αντιλήψεις σχετικά με το ζήτημα των
αγνοουμένων συνεχίζουν να αποτελούν πτυχή του δημόσιου λόγου και στις δύο κοινότητες. Παρ’ όλ’ αυτά έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος αφού
έκλεισε ένα οδυνηρό κεφάλαιο για τις οικογένειες των θυμάτων των οποίων τα λείψανα έχουν ανευρεθεί. Υπάρχουν ανησυχίες από τις ομάδες
των θυμάτων για τη μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας και υπάρχουν ισχυρισμοί ότι έχει παρεμποδιστεί η πρόσβαση σε σημεία ταφής στα βόρεια
του νησιού6. Είναι βέβαιο ότι η ΔΕΑ λειτουργεί ως ένα επιτυχημένο μοντέλο θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, και κάνει
τη δουλειά της γνωστή στο κοινό, μέσα από την εμπλοκή της σε ομάδες θυμάτων και άλλες προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών· αλλά και
μέσα από άλλες προσπάθειες όπως η διαρκής προβολή του έργου της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι τακτικές ενημερώσεις της ιστοσελίδας
της και η παραγωγή του ντοκιμαντέρ Σκάβοντας για ένα Μέλλον το 2010 (αντίτυπο αυτού του ντοκιμαντέρ παρέχεται στο Κεφάλαιο 6 Πηγές αυτού
του πακέτου εκπαιδευτικού υλικού).

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τη ΔΕΑ, η αυξημένη έκθεση του κοινού στο ζήτημα των αγνοουμένων, αλλά και οι προσπάθειες διαφόρων
οργανώσεων, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών συνέβαλαν ώστε το ζήτημα των αγνοουμένων στην Κύπρο να συζητείται ευρέως και όχι τόσο ως
ταμπού, όσο τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα υπάρχουν μεγαλύτερες προσδοκίες οι αρχές να δρουν υπεύθυνα· ευρύτερη αναγνώριση της σημασίας
του έργου της ΔΕΑ· ευρύτερη αναγνώριση του γεγονότος ότι τόσο οι Τουρκοκύπριοι όσο και οι Ελληνοκύπριοι έχουν υποφέρει· και μια πιο
πολύπλοκη δημόσια συζήτηση σχετικά με το τι αποκαλύπτει αυτή η διαδικασία για το παρελθόν και ποιες επιλογές προσφέρει στο λαό της Κύπρου
για το μέλλον.
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6. Παρόλο που ο ρυθμός ταυτοποίησης λειψάνων είναι από τους πιο ταχείς στον κόσμο, σύμφωνα με τη ΔΕΑ, η κοπιώδης και επίπονα λεπτομερής δουλειά που διεξάγεται
κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας με περιορισμένους πόρους και μέσα σημαίνει ότι οι οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται.



Επιλεγμένες πηγές σχετικά με την Κύπρο

Ιστοσελίδες οργανώσεων που ασχολούνται με το ζήτημα των αγνοουμένων στην Κύπρο 

• Σύνδεσμος Οικογενειών Μαρτύρων και Ανάπηρων Παλαιμάχων:
http://www.kktc-sehitaileleri.org

• Δικοινοτική Πρωτοβουλία Συγγενών Αγνοουμένων, Δολοφονηθέντων και Θυμάτων Πολέμου του 1963-1974:
Christos Eftymiou, email: efthymiou.assoc@cytanet.com.cy. Sevgül Uludağ, email: sevgul_uludag@yahoo.com

• Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο:
http://www.cmp-cyprus.org

• Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων: 
http://www.missing-cy.org.cy/

• Τουρκοκυπριακό Ίδρυμα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων:
http://www.ktihv.org 

Ταινίες και ντοκιμαντέρ σχετικά με τους αγνοουμένους στην Κύπρο

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται πιο κάτω αφορούν όσες ταινίες διατίθενται στο διαδίκτυο.
Αντίτυπα των Κύπρος: Ανασκαλίζοντας το Παρελθόν, Αναζητώντας το Μέλλον και Σκάβοντας για ένα μέλλον, και τα δύο με ελληνικούς και τουρκικούς
υπότιτλους παρέχονται στο Κεφάλαιο 6 Πηγές αυτού του πακέτου.
Αντίγραφα όλων των ταινιών είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη του Σπιτιού της Συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (www.ahdr.info) στο ahdr.mide@ahdr.info.

• Ο Λόγος της Αντιγόνης 
Ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το 2011 από τη Σούλα Χατζηκυριάκου. Το ντοκιμαντέρ εστιάζει σε τρεις συζύγους ελληνοκύπριων
στρατιωτών που σκοτώθηκαν εν δράσει το 1974 και τάφηκαν στα νότια της Κύπρου, ενώ οι αρχές επέμεναν για δεκαετίες ότι ήταν αγνοούμενοι.

• Σε τούτο το καρτέρι [In this Waiting]
Το ντοκιμαντέρ Σε τούτο το καρτέρι έχει μήκος ταινίας και κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2011, με σκηνοθεσία της Άννας Τσιάρτα. Αναφέρεται
σε εφτά Κύπριους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα το 1963, 1964 και 1974. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στις ιστορίες που έζησαν
αυτά τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων, αλλά και μετά, μέχρι την πρόσφατη ανεύρεση των λειψάνων πολλών Κυπρίων που
αγνοούνταν για περισσότερα από 30 χρόνια.
http://www.inthiswaiting.com 

• Κύπρος: Ανασκαλίζοντας το Παρελθόν, Αναζητώντας το Μέλλον [Cyprus: Digging the Past in Search of the Future]
Ένα ντοκιμαντέρ από το Ίδρυμα των Πρεσβυτέρων που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2011. Η ταινία εστιάζει στις προσπάθειες της
Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ), στόχος των εργασιών της οποίας είναι η ανεύρεση και η ταυτοποίηση
των λειψάνων των αγνοουμένων και η επιστροφή τους στις οικογένειές τους. Στην ταινία, τέσσερις Κύπριοι έφηβοι λαμβάνουν μέρος στο
ταξίδι με τρία μέλη της Ομάδας των Πρεσβυτέρων – τον Lakhdar Brahimi, τον Jimmy Carter, και τον Desmond Tutu – με σκοπό να μάθουν
περισσότερα γι’ αυτό το δύσκολο και οδυνηρό ζήτημα. Μαζί επισκέπτονται τοποθεσίες εκταφών και συναντούν τους επιστήμονες της ΔΕΑ –

Σκεφτόμαστε Ιστορικά για το Ζήτημα των Αγνοουμένων: Ένας Οδηγός για Εκπαιδευτικούς – 4. Οι Αγνοούμενοι στην Κύπρο_17



18_Σκεφτόμαστε Ιστορικά για το Ζήτημα των Αγνοουμένων: Ένας Οδηγός για Εκπαιδευτικούς – 4. Οι Αγνοούμενοι στην Κύπρο

ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους – που κάνουν από κοινού ανασκαφές για την ανεύρεση των λειψάνων Κυπρίων που σκοτώθηκαν κατά
τη διάρκεια της σύγκρουσης. Επισκέπτονται επίσης το εργαστήριο της ΔΕΑ, όπου τα οστά αναλύονται προσεκτικά, περιγράφονται,
επανασυναρμολογούνται, εξετάζονται με τη μέθοδο DNA και τελικά ταυτοποιούνται από ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους δικανικούς
ανθρωπολόγους. Οι Πρεσβύτεροι και οι τέσσερις νεαροί/ές συναντούν επίσης δύο άντρες, ο καθένας από τους οποίους έχασε τον πατέρα του.
Αυτοί οι δύο άντρες, ο Veli Beidoğlu και ο Σπύρος Χατζηνικολάου, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες και συζητούν τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούν αυτή την κοινή εμπειρία για να προωθήσουν την κατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
http://www.theElders.org 

• Σκάβοντας για ένα μέλλον [Digging for a Future]
Ένα ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο το 2010. Η ταινία παρουσιάζει μια επισκόπηση
του έργου της ΔΕΑ και των μελών της, και περιλαμβάνει δηλώσεις υποστήριξης από αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και συνεντεύξεις με μέλη των οικογενειών των αγνοουμένων.
http://www.cmp-cyprus.org 

• Η δική μου αλήθεια
Μια σειρά ντοκιμαντέρ της Σούλας Χατζηκυριάκου που προβλήθηκαν από την ελληνοκυπριακή τηλεόραση το 2010.

Μέρος 1: Οι δύο συμμετέχοντες στην πρώτη συνέντευξη, ο Πέτρος Σουπουρής και ο Γιώργος Λιασής, ήταν και οι δύο μάρτυρες και θύματα
των φόνων στο Παλαίκυθρο το 1974. Στη δεύτερη συνέντευξη συμμετέχει η Αντρούλα Λιασή, η αδερφή του Γιώργου, η οποία είχε τραυματιστεί
σοβαρά κατά τη διάρκεια των φόνων στο Παλαίκυθρο, γεγονός που της άφησε μερική αναπηρία.

Μέρος 2: Αυτό το μέρος του ντοκιμαντέρ ξεκινά με μια περιγραφή της ανόδου του εθνικισμού και των γεγονότων του 1963-64. Ο πρώτος
συνεντευξιαζόμενος είναι ο Πανίκος Χατζηλοίζος, ένας πρώην επικεφαλής της αστυνομίας. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει εν συντομία το φόνο
ενός Τουρκοκύπριου στη Λευκωσία και τις βιαιότητες στο χωριό Τόχνη. Ο δεύτερος συνεντευξιαζόμενος είναι ο Kutlay Erk, ο πατέρας του
οποίου εξαφανίστηκε μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Ο Kutlay Erk διερευνά το γεγονός της εξαφάνισης του πατέρα του και τους
ψίθυρους που περιέβαλαν αυτή την εξαφάνιση. Ο τρίτος συνεντευξιαζόμενος είναι ο Χάρης Συμεωνίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τους
Αγνοουμένους από την περίοδο 1963-64.

Μέρος 3: Ένας γιατρός από τη Γιαλούσα, ο πατέρας του Σπύρου Χατζηνικολάου, εξαφανίστηκε το 1974. Ο Σπύρος αφηγείται την ιστορία όπως
τη θυμάται ως πεντάχρονο αγόρι. Η δεύτερη συνεντευξιαζόμενη είναι η Παναγιώτα Σολωμού από την Κώμη Κεπήρ. Η κόρη της Χριστίνα, η
τρίτη συνεντευξιαζόμενη, μιλά για τις εμπειρίες της ως έφηβη που έχασε τον πατέρα και τον αδελφό της, και την επακόλουθη συναισθηματική
απουσία της μητέρας της. Η τέταρτη συνεντευξιαζόμενη είναι η Ειρήνη Μάντολες. Η μητέρα της, Χαρίτα Μάντολες, υπήρξε κεντρική φιγούρα
στο κίνημα των οικογενειών για τη διακρίβωση της τύχης των αγνοούμενων συγγενών τους.

Μέρος 4: Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει τους θεατές στους κάμπους της Μεσαορίας, περνώντας από τα χωριά Μάρθα, Σανδαλάρι και Αλόα, όπου
ανευρέθηκαν μαζικοί τάφοι Τουρκοκυπρίων που δολοφονήθηκαν από την ΕΟΚΑ Β’ το 1974. Ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος είναι ο Hussein
Akansoy από τη Μαράθα. Ο δεύτερος συνεντευξιαζόμενος, ο Souat Khavandar από την Τόχνη, αφηγείται το πώς οι Ελληνοκύπριοι έβαλαν
τους άντρες του χωριού του σε λεωφορεία και τους μετέφεραν στη Λεμεσό. Ο σύζυγος της Leyla Kiralp ήταν και αυτός σε ένα από τα λεωφορεία
που αναχώρησαν από το Ζύγι και την Τόχνη για τη Λεμεσό. Η Leyla επιστρέφει στο Ζύγι και θυμάται πώς ήταν το να αποχαιρετά τον τότε
σύζυγο της τον οποίο δεν είδε ποτέ ξανά.

• Σουλτάνα και Χαρίτα 
Το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Ανδρέου που προβλήθηκε από το Sigma TV τον Ιούλιο του 2008 και τον Ιούλιο του 2009. Η ταινία εξετάζει τον
κοινό πόνο και το θρήνο δύο γυναικών, της Σουλτάνας – μιας Τουρκοκύπριας – και της Χαρίτας – μιας Ελληνοκύπριας. Και οι δύο γυναίκες
περίμεναν για πολλά χρόνια να μάθουν τι συνέβη στους αγνοούμενους συγγενείς τους. Ο Ανδρέου φέρνει τις δύο γυναίκες μαζί και τις μεταφέρει
στο σημείο όπου είδαν για τελευταία φορά τους αγνοούμενους συγγενείς τους.
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• Το αγνοούμενο λεωφορείο [Kayıp Otobus]
Η ταινία κυκλοφόρησε το 2007 και σκηνοθετήθηκε από τον Fevzi Tanpinar, με σενάριο του Rasit Pertev. Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία
11 Τουρκοκύπριων αντρών οι οποίοι αναχώρησαν από το χωριό τους στη Λάρνακα το πρωί της 13ης Μαΐου του 1964 για να πάνε στη δουλειά
τους στη βάση Δεκέλειας. Ποτέ δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Το Μάιο του 2010 οι εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανα τους
ανευρέθηκαν στον πάτο ενός πηγαδιού στο χωριό Βορόκλινη.

• Σφαγές στην Κύπρο [Massacres in Cyprus] 
Ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής του 2004 από το Σύνδεσμο Οικογενειών Μαρτύρων και Ανάπηρων Παλαιμάχων. Το ντοκιμαντέρ καλύπτει
λεπτομερώς έναν αριθμό βίαιων περιστατικών που συνέβησαν σε χωριά και πόλεις σε όλη την Κύπρο από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το
1974. Σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ υπάρχουν κάποιες αναφορές σε περιπτώσεις αγνοουμένων. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή του θρησκευτικού
ηγέτη Yusuf Mehmet Hilmi Effendi, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 6 Ιουλίου 1958. Παρουσιάζεται επίσης ένα περιστατικό στις 14 Αυγούστου
1974 στο χωριό Τεράζι, κατά το οποίο έλληνες στρατιώτες λέγεται ότι συνέλαβαν τουρκοκύπριους άντρες. Μια άλλη περίπτωση σημειώθηκε
στις 26 Δεκεμβρίου 1963, όταν ένας άντρας ονόματι Mustafa Zorba εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς τη Λευκωσία, ενώ την ίδια τύχη είχαν και
δύο άλλοι τουρκοκύπριοι άντρες στις 29 Απριλίου το 1964. Το ντοκιμαντέρ καλύπτει επίσης ένα περιστατικό κατά το οποίο 32 τουρκοκύπριοι
χωρικοί από την περιοχή της Αμμοχώστου εξαφανίστηκαν μετά τις συγκρούσεις, στις οποίες είχε ανάμειξη ο επικεφαλής της αστυνομίας
Παντελής.

• Φωνή Αίματος Ι και Φωνή Αίματος ΙΙ: Αναζητώντας τη Σελντέν [Voice of Blood I and Voice of Blood II: Searching for Selden]
Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε το 2004 από τον Αντώνη «Τόνι» Αγκαστινιώτη. Το ντοκιμαντέρ περιγράφει παραστατικά τη μαζική σφαγή
τουρκοκύπριων πολιτών από ελληνοκυπριακές ομάδες στα χωριά Αλόα, Μάραθα και Σαλανδάρι το 1974. Αυτόπτεις μάρτυρες των γεγονότων
μιλούν στην κάμερα και περιγράφουν το πώς επέζησαν.
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7695688617775364591#docid=6069441414391519024 

Η «Φωνή Αίματος ΙΙ» είναι ένα δραματικό ντοκιμαντέρ για έναν ελληνοκύπριο δημοσιογράφο, ο οποίος μετά από την επίσκεψη ενός
τουρκοκύπριου κοριτσιού στον ύπνο του, περνά στη βόρεια πλευρά του νησιού, ξεκινώντας μια προσπάθεια να την βρει. Οι έρευνες του τον
φέρνουν έξω από την Αμμόχωστο όπου βρίσκονται εγκαταλελειμμένα τρία τουρκοκυπριακά χωριά. Εκεί συναντά κάποιους από τους κατοίκους
των χωριών αυτών, οι οποίοι μοιράζονται μαζί του τις ιστορίες των χωριών τους και της επίθεσης που υπέμειναν.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7695688617775364591# 

• Νεκροί που θεωρούνται αγνοούμενοι; Μια ταινία για τους αγνοουμένους στην Κύπρο [Dead, Presumed Missing? A film on Missing
Persons in Cyprus]
Μια ταινία παραγωγής 2003 των Paul Sant Cassia και Colette Piault. Αυτή η ταινία διερευνά την ιστορία των δύο γυναικών που επιχείρησαν
μια δραματική εκταφή σε ομαδικούς τάφους «άγνωστων στρατιωτών» στην Κύπρο με σκοπό να αξιώσουν την επιστροφή των λειψάνων των
συζύγων τους. Η ταινία σκιαγραφεί τις διάφορες επίσημες αντιλήψεις των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων σχετικά με την ανεύρεση
των αγνοουμένων τους, και παρακολουθεί τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίλυση του προβλήματος.
http://www.der.org/films/dead-presumed-missing.html
http://www.youtube.com/watch?v=N8dWAV1X9E0

• Αγνοούμενοι που θεωρούνται ζωντανοί: οι 1619 αγνοούμενοι [Missing Presumed Alive: The 1619 Missing Persons]
(Στα αγγλικά και με αγγλικούς υπότιτλους) Εστιάζει στη σύλληψη, την κράτηση και την επιστροφή Ελληνοκυπρίων το 1974. Το ντοκιμαντέρ
επίσης εξετάζει τις τρεις υποθέσεις των αγνοουμένων που είχαν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Part 1/2: http://www.youtube.com/watch?v=HraydcPS_nM 
Part 2/2: http://www.youtube.com/watch?v=bld4h8TPrH0 
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