Ομιλία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κας Ολυμπίας Στυλιανού στην κηδεία
της Ουρανίας Σιούφτα που περιλαμβανόταν στον κατάλογο των
αγνοουμένων, από την εκκλησία Αγίας Φωτεινής στην Κοφίνου, την
Κυριακή 22 Απριλίου 2018, στις 11πμ

Σεβαστό Ιερατείο,
Κυρίες και Κύριοι,

Η Ουρανία Σιούφτα, που αποχαιρετούμε σήμερα, έζησε όλη τη
σκληρότητα της κατοχής αποφασίζοντας να παραμείνει στο χωριό της,
την Κοντέα, και να μην το εγκαταλείψει παρά τους κινδύνους που
εγκυμονούσε η επερχόμενη κατάληψη του από τα τουρκικά
στρατεύματα.
Η περίπτωση της μας συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι από τις περιπτώσεις
εκείνων των αφανών γυναικών που έδειξαν ανυπέρβλητη αγάπη για τον
τόπο τους και αγωνίστηκαν μόνες σκληρά για να επιβιώσουν κάτω από
πολύ δύσκολες συνθήκες. Η Ουρανία Σιούφτα παρέμεινε μέχρι το τέλος
της ζωής της στενά δεμένη με τον τόπο και τις ρίζες της.
Με τη διάσπαση της αμυντικής γραμμής της Εθνικής Φρουράς στην
περιοχή της Μιας Μηλιάς, στις 14 Αυγούστου 1974, τα τουρκικά
στρατεύματα προχώρησαν προς το Τραχώνι Κυθρέας και τα άλλα χωριά
της περιοχής αποκόπτοντας τα από τις ελεύθερες περιοχές.
Προηγουμένως, με την έναρξη των βομβαρδισμών από την τουρκική
πολεμική αεροπορία, οι περισσότεροι κάτοικοι έσπευσαν σε αναζήτηση
ασφαλέστερου καταφυγίου σε άλλες περιοχές του νησιού. Στην Κοντέα
όμως, όπως και αλλού, παρέμεινε αριθμός κατοίκων, κυρίως
ηλικιωμένοι, που θεώρησαν ότι η παραμονή τους δεν θα προκαλούσε
τους εισβολείς. Δεν είχαν υπολογίσει όμως καλά την αγριότητα και
βαρβαρότητα του Αττίλα.
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Μέχρι να εισέλθει ο τουρκικός στρατός στην Κοντέα, στους δρόμους
του χωριού περιπολούσαν ένοπλοι τουρκοκύπριοι, οι οποίοι ωστόσο
δεν ενοχλούσαν τους λιγοστούς κατοίκους οι οποίοι παρέμειναν, αλλά
ούτε και όσους επισκέπτονταν το χωριό για να περιποιηθούν τα ζώα και
τα περιβόλια τους ή για να μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης.
Μάλιστα, κάποιοι τους ενεθάρρυναν να επισκέπτονται το χωριό
ελεύθερα.
Με την άφιξη όμως του Τουρκικού στρατού, τα πράγματα άλλαξαν
άρδην. Όλως ξαφνικά, οι ένοπλοι τουρκοκύπριοι με τη βοήθεια του
τουρκικού στρατού άρχισαν να συλλαμβάνουν όσους Ελληνοκύπριους
συναντούσαν ή τους ανάγκαζαν να εγκαταλείψουν την περιοχή άμεσα
και να μεταβούν στις ελεύθερες περιοχές. Στο χωριό άρχισε να
επικρατεί ένα κλίμα τρομοκρατίας και πανικού.
Η Σιούφτα εντοπίστηκε νεκρή από συγχωριανούς της λίγες μέρες μετά
τη λήξη και της 2ης φάσης της εισβολής, αλλά δεν εξασφαλίστηκε
κάποια άλλη μαρτυρία για την ημερομηνία ή που τάφηκε.
Η εκταφή των οστών της πεσούσας πραγματοποιήθηκε το 2009 σε
περιοχή της Κοντέας, στα πλαίσια του προγράμματος εκταφών και
αναγνώρισης λειψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων
Κύπρου που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ανθρωπολογικές εξετάσεις και
εξετάσεις DNA, με βάση τις οποίες έχει διακριβωθεί η ταυτότητα των
λειψάνων που ανήκουν στην πεσούσα Ουρανία Σιούφτα.
Σαράντα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά, την κηδεύουμε σήμερα,
σύμφωνα με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας, αλλά και με την κάθε
τιμή που ανήκει σε συμπατριώτες μας που βίωσαν την αγριότητα του
Αττίλα.
Το θέμα των αγνοουμένων είναι πάντα πρώτο στις σκέψεις μας.
Πέρασαν τόσα χρόνια χωρίς να κατασιγάσει ο πόνος και η αγωνία στις
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ψυχές των συγγενών τους. Όσων μεταξύ αυτών ζουν βέβαια, γιατί
μοιραία ολοκληρώνεται και ο δικός τους κύκλος ζωής και φεύγουν.
Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που επειγόμαστε για να
οδηγηθούν σε αίσιο τέρμα οι προσπάθειες μας, ώστε να ησυχάσουν και
οι ψυχές όλων των συγγενών.
Δεν υποτιμούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής όσον
αφορά το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοουμένους η
οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία και με τη συμμετοχή εκπροσώπου
των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις αγνοουμένων
μας δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί. Εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμα
853 συμπατριώτες μας, οι περισσότεροι δηλαδή από όσους αρχικά
καταχωρήθηκαν στον κατάλογο της Επιτροπής για την εξιχνίαση της
τύχης τους.
Γι’ αυτό και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην απαίτηση μας όπως
επιτραπεί επιτέλους από τον κατοχικό στρατό η πραγματοποίηση χωρίς
οποιουσδήποτε περιορισμούς των εκταφών στις λεγόμενες
στρατιωτικές περιοχές, όπως και η πρόσβαση ερευνητών στα αρχεία
του, όπου με βεβαιότητα υπάρχουν στοιχεία για περισσότερες
περιπτώσεις αγνοουμένων.
Και, βέβαια, πληροφόρηση που να καλύπτει και το τεράστιο θέμα της
μετακίνησης οστών από τους αρχικούς χώρους ταφής, με στόχο να
συγκαλυφθεί ή και να παρασιωπηθεί το αποτρόπαιο έγκλημα της εν
ψυχρώ εκτέλεσης συμπατριωτών μας, όπως συνέβη και με την
περίπτωση των 70 Ασσιωτών που οι σωροί τους ρίφθηκαν σε πηγάδια
στην τοποθεσία Ορνίθι της Αφάνειας. Την ίδια τραγική μοίρα είχαν και
πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας σε άλλα σημεία των κατεχομένων
περιοχών, όπως 29 Εθνοφρουροί που συνελήφθησαν στην περιοχή
Χαλεύκας και υπολείμματα των λειψάνων τους εντοπίστηκαν σε σημείο
μεταξύ των χωριών Τζιάους και Κορνόκηπου.
Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να συνεργαστεί για να τερματιστεί ο
πόνος και η αγωνία όλων των συγγενών. Η εξαφάνιση προσώπου
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αποτελεί πολλαπλή παραβίαση βασικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις αυτές δεν περιορίζονται στα δικαιώματα
των αγνοουμένων προσώπων, αλλά επεκτείνονται και στα δικαιώματα
των οικογενειών τους. Εκείνοι που διαπράττουν το έγκλημα δεν είναι
ένοχοι μόνο για την εξαφάνιση των αγνοουμένων προσώπων, αλλά και
για τη διαιώνιση της δυστυχίας των οικογενειών τους.
Αυτά υπογραμμίζονται και σε αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου της
Ευρώπης όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αποφάσεις που δεν μπορεί να παραγνωρίζει άλλο η
Τουρκία.
Εμείς σε κάθε περίπτωση εργαζόμαστε για την ταχύτερη δυνατή
πρόοδο των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής με την απαίτηση
μας να είναι να ριφθεί άπλετο φως σε όλες ανεξαίρετα τις περιπτώσεις
αγνοουμένων.
Και αυτό, παράλληλα με τις προσπάθειες για την επίλυση του
Κυπριακού προβλήματος. Δυστυχώς, κατά το τελευταίο διάστημα, μαζί
με την πρωτοφανή και ιδιαίτερα προκλητική επιθετικότητα της
Τουρκίας στην περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης,
διαπιστώσαμε και μια περαιτέρω σκλήρυνση των θέσεων της τουρκικής
πλευράς με δηλώσεις και από Τουρκοκύπριους πολιτικούς.
Παρόλα αυτά, στην τελευταία άτυπη συνάντηση του με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη κύριο Ακκιντζί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
επανέλαβε την ετοιμότητα μας για συνέχιση των διαπραγματεύσεων
από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν τον περασμένο Ιούλιο, στο Γκραν
Μοντανά. Αναμένοντας στο παρόν στάδιο τα νεότερα από τον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων όσον αφορά τις σκέψεις και τις αποφάσεις
του για τη συνέχεια, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο
μας για επίτευξη μιας λύσης που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων. Μιας λύσης
που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και το λαό
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μας, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και οι αρχές και αξίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλουμε να οικοδομήσουμε για τον τόπο μας ένα λαμπρό και
ελπιδοφόρο μέλλον στο οποίο να προσβλέπουν με πίστη και αισιοδοξία
όλοι οι Κύπριοι, σε συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας και δημοκρατίας.
Με αυτή τη λύση, η οποία θα είναι και προς το συμφέρον της ειρήνης
και της ασφάλειας ολόκληρης της περιοχής, θα δικαιώσουμε και όσους
έπεσαν θύματα της τουρκικής αγριότητας και βαρβαρότητας τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο του 1974, όπως η Ουρανία Σιούφτα.
Αιώνια ας είναι η μνήμη της.

Α.Μ/Πρ.
22.4.2018
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