Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η επιτροπή «Πολιτιστική Κληρονοµιά και εθνική Ταυτότητα»αφού άκουσε γενική
έκθεση επί του θέµατος από τον Γενικό Γραµµατέα της Εθνικής Κυπριακής Οµοσπονδίας
Κυπρίων Η.Β. και συζήτησε διεξοδικά τις διάφορες όψεις του ζητήµατος έχει φθάσει στα
εξής πορίσµατα:
Η πολιτιστική κληρονοµιά αναπόσπαστο και στοιχειώδες µέρος της εθνικής
ταυτότητας. Γι’αυτό τον καλουµε την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να συνεχίσει
εντείνει το έργο της διατήρησης και προβολής της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Παράλληλα η επιτροπή έχοντας επίγνωση της εσκεµµένης και µεθοδικής καταστροφής της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στα υπό Τουρκική κατοχή εδάφη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, εκφράζει τον αποτροπιασµό της για την συµπεριφορά της κατοχικής
δύναµης.
Συγκεκριµένα η σύληση των τόπων λατρείας και Χριστιανικών κοιµητηρίων, οι
παράνοµες ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων εκτός από την καθαυτή καταστροφή
καθιστά το σοβαρό έργο της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας πολύ πιο δύσκολο και
σε ορισµένες περιπτώσεις αδύνατον.
Προς διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς η επιτροπή επικροτεί την
πρόσφατη επίσκεψη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου κ. κ. Χρυσόστοµου ΙΙ στο
Βατικανό και εκφράζει την ικανοποίηση της τόσο για την κατανόηση που επέδειξε ο
Ποντίφικας όσο και η Ιταλική Κυβέρνηση για το µείζον αυτό ζήτηµα.
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για επαναπροσέγγιση η επιτροπή απαιτεί
όπως οι κατοχικές αρχές επιτρέψουν απρόσκοπτα τις κατάλληλες υπηρεσίες για την
επισκευή των καταστραµµένων εκκλησιών και µνηµείων καθώς επίσης επιτρέψουν την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους λατρείας και επαναλειτουργίας των εκκλησιών.
Επικροτεί τις πρόσφατες ενέργειες προβολής του ζητήµατος της πολιτιστικής
κληρονοµιάς µέσον εκθέσεων και δηµοσίων συζητήσεων στο εξωτερικό και στις διάφορες
παροικίες σαν ζήτηµα άµεσα συνδεδεµένο µε την επίλυση του Εθνικού θέµατος
Καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπως εντείνει τις προσπάθειες
της µε κατάλληλο διαφωτιστικό υλικό και οργάνωση κατάλληλων εκθέσεων σε συνεργασία
µε τις κατά τόπους Οµοσπονδίες, του συµβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO.
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