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Ταυτοποιήθηκαν επτά πεσόντες του 1974 στο
Νοσοκομείο Αθαλάσσας
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Στις πρώτες ταυτοποιήσεις λειψάνων ατόμων που έχασαν τη ζωή τους κατά τους

τουρκικούς βομβαρδισμούς το 1974 στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας έχει προχωρήσει
το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, προσθέτοντας πως αυτές αφορούν επτά πεσόντες, έξι
Ελληνοκύπριους και έναν Τουρκοκύπριο.
«Μετά την εκταφή, που είχε πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περιοχή του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, υπήρξαν τα
πρώτα αποτελέσματα από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, με
ταυτοποιήσεις σκελετικών δειγμάτων που ανήκουν σε επτά ασθενείς», είπε ο κ.
Φωτίου, προσθέτοντας πως το ένα από τα άτομα αυτά είναι ένας εκ των τριών
Τουρκοκυπρίων που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στο Νοσοκομείο
Αθαλάσσας.
Ο κ. Φωτίου είπε ακόμη πως «για άλλες πέντε περιπτώσεις πεσόντων στο
Νοσοκομείο

Αθαλάσσας

υπάρχουν

ενδείξεις,

και

χρειάζεται

περαιτέρω

επιβεβαίωση για να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα».
Συνεχίζονται οι προσπάθειες μας για όλα τα σκελετικά δείγματα τα οποία έχουν
εντοπιστεί κατά την εκταφή στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι ταυτοποιήσεις, σημείωσε ο Επίτροπος Προεδρίας.
Είπε

ακόμη

πως

όταν

ολοκληρωθούν
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ταυτοποιήσεις

αυτές,

«τότε

θα

προχωρήσουμε με τις επτά περιπτώσεις που είναι καταγραμμένες σε βιβλίο του
κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και φαίνεται να αφορούν τρόφιμους
του Νοσοκομείου Αθαλάσσας».
«Βρισκόμαστε

στο

τέλος

μιας

ακόμα

δύσκολης

προσπάθειας

με

καθαρά

ανθρωπιστικό χαρακτήρα και στόχος μας είναι να κλείσει ακόμα μια πληγή που
ταλανίζει τόσες οικογένειες για σχεδόν μισό αιώνα», ανέφερε ο κ. Φωτίου.
Στις 20 του Ιούλη του 1974 η τουρκική αεροπορία είχε βομβαρδίσει το Νοσοκομείο
Αθαλάσσας. Υπήρχαν πληροφορίες ότι έχασαν τη ζωή τους 33 άτομα. Τριάντα
ένας ασθενείς, ένα μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού και ένας εθνοφρουρός. Οι
σοροί του νοσηλευτή και του στρατιώτη παραδόθηκαν στους οικείους τους και
τάφηκαν στις γενέτειρές τους. Το 2017 άρχισαν οι εκταφές στο χώρο για
εντοπισμό των λειψάνων των ασθενών.

Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του κ. Φωτίου, έπειτα από έρευνα στα αρχεία,
εντοπίστηκαν επτά περιπτώσεις με πεσόντες του Νοσοκομείου Αθαλάσσας που
έχουν ταφεί στο Κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης, δύο εκ των οποίων
φαίνεται ότι συγκαταλέγονται στα άτομα που αναζητούνται. Για τους άλλους
πέντε, είπε ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δοθούν
απαντήσεις στις πονεμένες οικογένειες τόσο των Ελληνοκυπρίων, όσο και των
Τουρκοκυπρίων

αγνοουμένων

και

πεσόντων

και

καλούμε

την

Τουρκία

να

συνεργαστεί επιτέλους για την επίλυση ενός ανθρωπιστικού προβλήματος που
είναι αυτό των αγνοουμένων και πεσόντων», επεσήμανε ο κ. Φωτίου.
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