
ΚΕ΄ Μαραθώνιος Αγάπης Αγνοουμένων
Συνέντευξη Τύπου

Ο αριθμός των ταυτοποιηθέντων λειψάνων είναι 142, εκ των οποίων οι 
112 είναι Ελληνοκύπριοι, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Παγκύπριας 
Οργάνωσης Συγγενών Αγνοουμένων, Νίκος Θεοδοσίου, προσθέτοντας 
ότι ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται συνεχώς. 

Μιλώντας  στο  πλαίσιο  συνέντευξης  Τύπου  για  τον  ΚΕ΄  Μαραθώνιο 
Αγάπης Αγνοουμένων,  που διοργανώνεται  από σήμερα μέχρι  τις  10 
Μαΐου 2009 και στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί μια σειρά 
εκδηλώσεων για το θέμα των αγνοουμένων, ο κ. Θεοδοσίου είπε ότι το 
έργο  των  εκταφών,  εάν  συνεχίσει  στο  επίπεδο  στο  οποίο  βρίσκεται 
σήμερα,  δηλαδή  χωρίς  να  γίνεται  ουσιαστική  διερεύνηση,  δεν  θα 
επιλύσει ούτε τις μισές των υποθέσεων των αγνοουμένων.

Ο  Αρχιεπίσκοπος  Κύπρου  Χρυσόστομος  Β',  προσφωνώντας  τη 
συνέντευξη  Τύπου,  είπε  ότι  αν  και  πέρασαν  τόσα  χρόνια  από  την 
τουρκική εισβολή στη νήσο μας, το πρόβλημα των αγνοουμένων μας 
δεν  έχει,  δυστυχώς,  βρει  μέχρι  σήμερα  τη  λύση  του.  

''Και τούτο, γιατί η Τουρκία πεισματικά αρνείται να συνεργαστεί και να 
δώσει  πειστικές  απαντήσεις  στα  ερωτήματα  που  αφορούν  στη 
διακρίβωση της ζωής των αγνοουμένων μας'', συμπλήρωσε.

Ο  Μακαριώτατος  ανέφερε  ότι  ''ως  Εκκλησία  θα  συνεχίσουμε  να 
προσφέρουμε όλη μας τη βοήθεια και τη στήριξη προς τους συγγενείς 
των αγνοουμένων μας, στο δίκαιο αίτημά τους για τη διακρίβωση της 
ζωής των αγαπημένων τους προσώπων''.

''Ουδέποτε θα αποδεχθούμε το ‘κλείσιμο’, με συνοπτικές διαδικασίες, 
του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος.  Για μας,  για την Εκκλησία, 
τότε  και  μόνο  τότε  θα  επιλυθεί  και  θα  κλείσει  το  πρόβλημα,  όταν 
διακριβωθεί η ζωή και του τελευταίου αγνοουμένου μας. Μέχρι τότε, 
θα εξακολουθήσουμε να ευρισκόμαστε πρωτοπόροι στο δίκαιο τούτο 
αγώνα των συγγενών των αγνοουμένων μας. Ευχόμαστε, όπως με τη 
βοήθεια του Αναστάντος Χριστού,  σύντομα διακριβωθεί η ζωή όλων 



γενικά των αγνοουμένων μας, και έτσι να μη χρειαστεί να γίνει άλλος 
Μαραθώνιος'', είπε. 

Ο  Πρόεδρος  της  Παγκύπριας  Οργάνωσης  Συγγενών  Αγνοουμένων 
είπε ότι ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να διακριβωθεί 
η τύχη και του τελευταίου Αγνοουμένου με πειστικά στοιχεία.

''Δεν έχουμε δικαίωμα να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να 
έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το θέμα των αγνοουμένων βρίσκεται σε 
μια  φάση  εδώ  και  2,5  χρόνια,  στη  φάση  της  επαναλειτουργίας  της 
Διερευνητικής  Επιτροπής  όπου  μέσα  από  αυτό  το  έργο  υπάρχει  ο 
εντοπισμός οστών, γίνεται ταυτοποίηση και παράδοση λειψάνων στους 
συγγενείς.  Έχουμε  δηλώσει  επανειλημμένα  ότι  σίγουρα  από  το 
αδιέξοδο  στο  οποίο  βρισκόμαστε  για  33  χρόνια,  είναι  καλύτερο  το 
πρώτο βήμα που έγινε προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν αποτελεί 
λύση του θέματος των Αγνοουμένων'', πρόσθεσε.

Με την εμπειρία, συνέχισε, των οικογενειών οι οποίες παραλαμβάνουν 
τα λείψανα και οι οποίες δηλώνουν ότι έχουν τόσα ερωτηματικά, διότι, 
όπως  ανέφερε,  ''δεν  μπορείς  απλά  να  δώσεις  ένα  κασελάκι  από 
λείψανα σε μια οικογένεια και τα λείψανα αυτά να αντιπροσωπεύουν 
ένα άνθρωπο τον οποίο πριν 35 χρόνια τον είχαν δει  για τελευταία 
φορά γεμάτο ζωή,  χωρίς  να απαντηθούν  οι  συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του''.

''Είναι ερωτηματικά τα οποία έχει ανάγκη η οικογένεια για να κλείσει 
εσωτερικά την  υπόθεση του  Αγνοουμένου.  Πέραν αυτού,  πρέπει  να 
πούμε ότι το έργο των εκταφών εάν συνεχίσει στο επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται σήμερα, δηλαδή χωρίς να γίνεται ουσιαστική διερεύνηση, δεν 
θα επιλύσει ούτε τις μισές των υποθέσεων των αγνοουμένων και με 
αυτό τον τρόπο καταδικάζουμε  τις  υπόλοιπες  μισές  περιπτώσεις  να 
μείνουν εσαεί αγνοούμενοι», σημείωσε.

Εάν η Τουρκία, συνέχισε, δεν συνεργαστεί στο να δώσει πρόσβαση στα 
αρχεία  του  τουρκικού  στρατού  και  των  τουρκικών  φυλακών  για  το 
θέμα των αγνοουμένων, τότε δεν θα ξέρουμε για μερικές εκατοντάδες 



αγνοουμένων μας τι έχουν απογίνει δεδομένου ότι η Τουρκία μετά την 
εισβολή  και  κατοχή  του  βορείου  τμήματος  της  Κύπρου  είχε  τον 
απόλυτο  έλεγχο  και  των  συλληφθέντων  και  των  τραυματισμένων, 
αλλά και των φονευθέντων συμπατριωτών μας.

Είναι  πολύ  σημαντικό,  συνέχισε,  ''να  περάσουμε  στην  ουσιαστική 
διερεύνηση και να δουλέψουμε όλοι και ευελπιστούμε ότι και η ΕΕ θα 
σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια''.

''Εχουμε και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας το 
φθινόπωρο  αυτού  του  χρόνου  και  ελπίζουμε  ότι  ο  σεβασμός  των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Τουρκία θα πρέπει να αποτελεί 
ένα σημείο  αναφοράς  για την  έγκριση  της  εισαγωγής της  Τουρκίας 
στην ΕΕ'', συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ακριβής αριθμός για τις περιπτώσεις που έχουν 
ταυτοποιηθεί και παραδοθεί στους συγγενείς, ο κ. Θεοδοσίου ''είχαμε 
κάποιες  ταυτοποιήσεις  και  αυτή  την  εβδομάδα.  Ο  αριθμός  των 
ταυτοποιηθέντων είναι 142, εκ των οποίων οι 112 είναι Ε/κ. Αλλά είναι 
ένας αριθμός ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς''.

''Είναι  ένα  και  χρονοβόρο  έργο  το  οποίο  κοστίζει  και  πάρα  πολλά 
λεφτά, όμως αυτά είναι προβλήματα τα οποία υπερπηδούνται. Εκείνο 
το  οποίο  πρέπει  να βρούμε  τον τρόπο να υπερπηδήσουμε είναι  την 
ειλικρινή  συνεργασία  της  Τουρκίας  στο  θέμα  της  επίλυσης, 
διαφορετικά αυτή η διαδικασία η οποία ίσως και να παρουσιάζεται σε 
ευρωπαϊκό  επίπεδο  ότι  αποτελεί  τον  προπομπό  της  επίλυσης  του 
προβλήματος των αγνοουμένων μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι 
ο προπομπός του κλεισίματος του θέματος των Αγνοουμένων, εάν δεν 
το χειριστούμε σωστά'', σημείωσε.

Ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας  Λάζαρος Λαζάρου και  Ταμίας 
του  Ιδρύματος  είπε  ότι  το  θέμα  των  αγνοουμένων  είναι  χωρίς 
αμφιβολία η πιο τραγική πτυχή του Κυπριακού.



Αναφερόμενος στα οικονομικά του Ιδρύματος, ο κ. Λαζάρου είπε ότι τα 
έσοδα από τον 24ο Μαραθώνιο το Μάιο του 2008 ανήλθαν στο ποσό 
των 27 χιλιάδων ευρώ περίπου.

''Συνολικά από την έναρξη του Μαραθωνίου το 1983 μέχρι σήμερα έχει 
εισπραχτεί  ποσό  889  χιλιάδων  ευρώ  περίπου.  Από  το  σύνολο  των 
εσόδων  του  24ου  Μαραθωνίου  ποσό  ύψους  19,5  χιλιάδων  ευρώ 
πληρώθηκε  ως  έκτακτα  βοηθήματα  σε  γονείς  αγνοουμένων  για  να 
καλύψει  κυρίως  ανάγκες  σε  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη  και 
επιδιόρθωση κατοικιών, ενώ ποσό 9.600 ευρώ χρησιμοποιήθηκε για την 
κάλυψη των εξόδων αποστολών στις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Από 
την  ίδρυση  του  ταμείου  το  1983  μέχρι  σήμερα  407  χιλιάδες  ευρώ 
περίπου παραχωρήθηκαν ως υποτροφίες σε παιδιά αγνοουμένων, 236 
χιλιάδες  ευρώ  ως  βοηθήματα  γάμου  σε  παιδιά  και  αδέλφια 
αγνοουμένων,  296  χιλιάδες  ευρώ  ως  έκτακτα  βοηθήματα  κυρίως  σε 
γονείς  αγνοουμένων  και  144  χιλιάδες  ευρώ  για  αποστολές  στο 
εξωτερικό  με  σκοπό  τη  διαφώτιση  των  ξένων  πάνω  στο  θέμα  των 
αγνοουμένων'', συμπλήρωσε.

Ο  Οργανωτικός  Γραμματέας  του  Ιδρύματος  Δήμος  Θωμά 
αναφερόμενος στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, είπε ότι την Τρίτη, 5 
Μαΐου,  θα  επιδοθεί  υπόμνημα  στον  Πρόεδρο  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  θα  πραγματοποιηθούν  συναντήσεις  με  τους 
αρχηγούς των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, συνέχισε, θα πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές 
εκδηλώσεις και δήλωση του Προέδρου της Βουλής, ενώ την επομένη θα 
επιδοθούν υπομνήματα σε πρεσβείες ξένων κρατών στη Λευκωσία και 
την  Κυριακή,  10  Μαΐου,  θα  γίνει  ανάγνωση  Αρχιεπισκοπικής 
εγκυκλίου σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Κύπρου, θα τελεστεί δέηση 
υπέρ ανεύρεσης των αγνοουμένων και θα γίνει διάθεση Δελταρίων.

(ΚΥΠΕ/ΔΝ/ΜΜ)  


