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                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής μας, σε συνέχεια της συνέντευξης του κυρίου 

Paul-Henri Arni, στο ΚΥΠΕ με ημερομηνία 06.03.2019, δηλώνει την έντονη ανησυχία και 

τον προβληματισμό των Ελλαδιτών συγγενών Αγνοουμένων με τις αναφορές και δηλώσεις 

του τρίτου μέλους στην Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (Δ.Ε.Α.). 

Έκπληξη προκάλεσε η ευαίσθητη διαπίστωση του διαχρονικού πόνου και του ψυχισμού 
των συγγενών των Αγνοουμένων, γιατί μετά από τόσα χρόνια στην ΔΕΑ, ο κ. Paul-Henri 
Arni μιλά επώνυμα για το έργο, τόσο το δικό του όσο και της Διερευνητικής Επιτροπής για 
τους Αγνοούμενους. Η μέχρι σήμερα στάση του στο ευαίσθητο ανθρωπιστικό θέμα, μας 
είχε προβληματίσει και η απόφαση του να μιλήσει δημόσια προκάλεσε αναπόφευκτα  
συναισθήματα επιφύλαξης και έντονης αναστάτωσης. 
 
Ο κ. Paul-Henri Arni έχει τοποθετηθεί ως τρίτο μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής για 
τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) για να δώσει απαντήσεις σε όλους εμάς τους συγγενείς που για 
μισό αιώνα, σχεδόν, αναμένουμε καρτερικά για ένα νέο του αγαπημένου μας προσώπου. 
Είναι διορισμένος από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, 
για να φέρει εις πέρας μια, ομολογουμένως δύσκολη αποστολή. Η απόφαση του να βγει 
δημόσια και να δηλώσει με αυτόν τον προκλητικό τρόπο πως: «Τα αποτελέσματα για 
εντοπισμό οστών δεν θα αυξάνονται» προκάλεσε  την προφανή αντίδραση των συγγενών, 
οι οποίοι έχουν κουραστεί να ακούνε αντίστοιχες δηλώσεις. 
 
Χωρίς να θέλουμε να παρέμβουμε και σίγουρα με καλοπροαίρετη διάθεση, θα μας 
επιτρέψετε κ. Paul-Henri Arni να δηλώσουμε ότι ο τρόπος και οι μέθοδοι εξεύρεσης 
στοιχείων  και μαρτυρίων, είναι ίσως το σημαντικότερο μέρος του έργου που καλείστε   να 
επιτελέσετε. 
 
Αρχεία και πληροφορίες για τους Αγνοουμένους από όποιον κατέχει τα στοιχεία, είτε είναι 
όπως αναφέρετε  στην συνέντευξη σας η Τουρκία, η οποία «…. διαθέτει έναν σύγχρονο 
στρατό και διατηρεί αρχεία και θέλουμε να κάνουν το έργο που κάνουμε εδώ. Ακολουθούν 
τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ μετά από έναν πόλεμο, δηλαδή συλλογή πτωμάτων, ονομάζεται 
εκκαθάριση πεδίου μάχης», είτε τα Ηνωμένα Έθνη και οι τρεις εμπλεκόμενες χώρες, με την 
μεταξύ των μελών της Δ.Ε.Α. συμφωνία, τον Ιούλιο του 2016, είτε με την διεξαγωγή 
εκσκαφών στο σύνολο των περιοχών και όχι στον ετήσιο αριθμό των τοποθεσιών – 
στρατιωτικών περιοχών, τον Νοέμβριο του 2015, είναι το έργο και ο ρόλος της Επιτροπής 
που υπηρετείται.  



Ανταποκρινόμενος στον ρόλο σας και με βάση την διαχρονικά γνωστή πολιτική της 
Τουρκίας για μη συνεργασία στο ανθρωπιστικό θέμα των Αγνοουμένων, ποιες είναι οι 
θέσεις σας για την λύση του προβλήματος της συνεχούς άρνησης; 
 
Μας δίνεται το έναυσμα να προβληματιστούμε δημόσια, για τις πληροφορίες που κατά 
καιρούς έχουμε διαβάσει, σχετικά με την δήλωση του εκπροσώπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, 
κυρίου Μπράιαν Κέλι, ότι σχετική έρευνα των αρχείων των Ηνωμένων Εθνών 
ολοκληρώθηκε το 2003 από αρμόδιο ερευνητή, την κυρία Ανίτα Γκρέιβς και τα ευρήματα 
ήταν στην διάθεση της Δ.Ε.Α.. 
 
Η προσήλωση σας στο έργο, η ελπίδα και η αισιοδοξία όταν αναφέρονται μετά από 
σχεδόν μισό αιώνα, δεν έχουν την ίδια θετική έννοια και δημιουργούν καινούργια αγωνία,  
ανασφάλεια και θυμό στους συγγενείς. 
 
Οι συγγενείς, από το 1974 δίνουν καθημερινή μάχη με την αλήθεια. Υπερπηδάμε συνεχώς 
εμπόδια και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε μέχρι να δούμε το φως στην δύσκολη και 
σκοτεινή υπόθεση των αγνοουμένων. 
Θέλουμε να δηλώσουμε, για μία ακόμη φορά, πως τίποτα δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο 
στην προσπάθεια και στις εύλογες απαιτήσεις μας.  
 
Αναγνωρίζουμε ασφαλώς το μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει η ΔΕΑ , τις προσπάθειες και 
τα αποτελέσματα του Ε/Κ Εκπροσώπου και την συμβολή της Τ/Κ Εκπροσώπου. Όπως 
έχει καταγραφεί προ πολλού από τον Ε/Κ Εκπρόσωπο, υπάρχει για κάθε υπόθεση 
συγκεκριμένη προσέγγιση επίλυσης και η γνώση των συγκεκριμένων τρόπων λύσης από 
την Δ.Ε.Α., αλλά δεν υπάρχει η βούληση. Ακόμη είναι γνωστό ότι πάνω από τους μισούς 
Ε/Κ και σε δεκάδες Ελλαδίτες που παραμένει άγνωστη η τύχη τους μέχρι σήμερα, είναι 
εκείνοι που έχουν χαθεί σε πεδία των μαχών και έχει γίνει περισυλλογή τους από τον 
Τούρκικο στρατό. Γνωρίζουμε επίσης πως το 2018 δεν είχαμε τις θετικές εξελίξεις που 
αναμέναμε όλοι. Ωστόσο πιστεύουμε στην μεγάλη οργανωμένη προσπάθεια που έχει 
ξεκινήσει και ευελπιστούμε να συνεχιστεί μέχρι την διερεύνηση της τύχης και του 
τελευταίου αγνοούμενου. 
 
Καλούμε τον κ. Paul-Henri Arni, με βάση την θέση και τον ρόλο του στην αποστολή που 
έχει αναλάβει, να συμβάλει στο ανθρωπιστικό αυτό έργο με την ίδια σοβαρότητα και 
επιμονή που διακρίνει τα μέλη της Δ.Ε.Α. και που επιδεικνύουμε όλοι εμείς οι Συγγενείς. 
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