Για τις κατηγορίες εναντίον της Τεχνικής Επιτροπής για
την Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου.
Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα: Η Τεχνική Επιτροπή σχηματίσθηκε τον Μάρτη
του 2008 ύστερα από πρωτοβουλία μελών της Ελληνοκυπριακής και της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την
καταγραφή των μνημείων πολιτιστικής παράδοσης σε ολόκληρη την Κύπρο που
χρίζουν συντήρησης και προφύλαξης από τη φθορά του χρόνου ή και από άλλες
αιτίες. Η Επιτροπή έχει ήδη επιτελέσει αξιόλογο, και εν πολλοίς εντυπωσιακό έργο,
τόσο που να τύχει σημαντικής οικονομικής βοήθειας πολλών εκατομμυρίων ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Εκκλησία της Κύπρου, από το Εβκάφ καθώς
και από άλλους διεθνείς χορηγούς.
Η Επιτροπή έχει δύο συν-Προέδρους (Τάκη Χατζηδημητρίου και Ali Tuncay), και
αποτελείται από σχεδόν ίσο αριθμό Μελών και από τις δυο Κοινότητες που
επελέγησαν με βάση τις ειδικές τεχνικές και άλλες συναφείς γνώσεις και εμπειρίες.
Η Επιτροπή λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στα αισθήματα και τα ιδιαίτερα εθνοπολιτιστικά χαρακτηριστικά των δύο κοινοτήτων και αποφεύγει να εμπλέξει τυχόν
πολιτικές σκοπιμότητες στο έργο της.
Τον Γενάρη του 2015 εξέδωσαν μια ενημερωτική και για τις δύο Κοινότητες
Μπροσούρα- Έκθεση στην Αγγλική γλώσσα, (σαν η κοινή γλώσσα επικοινωνίας
των Μελών της Τεχνικής Επιτροπής), που περιγράφει συνοπτικά την ίδρυση και
το έργο της και απεικονίζει τα κυριότερα έργα αναστήλωσης μνημείων της
πολιτιστικής κληρονομιάς
τόσο της Ελληνοκυπριακής όσο και της
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας. Τα χωριά/πόλεις στα οποία βρίσκονται τα μνημεία
αυτά δίνονται τόσο με την Ελληνική τους ονομασία όσο και με την Τουρκική τους
ονομασία όπως την αναγνωρίζουν οι πλείστοι Τουρκοκύπριοι σήμερα.
Το πρόβλημα που έχει εγερθεί από μερικούς παράγοντες ανάμεσα στην
Ελληνοκυπριακή Κοινότητα, χαρακτηρίζεται ως «νομικό» υπό την έννοια ότι η
αναφορά χωριών και πόλεων με ονόματα άλλα από εκείνα με τα οποία ήταν
γνωστά και καταγεγραμμένα μέχρι και πριν την εισβολή του 1974 αποτελεί
παραβίαση του σχετικού Διεθνούς δικαίου. Το θέμα παραπέμφθηκε στην Νομική
Υπηρεσία για τυχόν νομικές ευθύνες της Τεχνικής Επιτροπής στο θέμα αυτό.
Η ερώτηση, όμως, που πρέπει να απαντηθεί είναι αν πρέπει να καταγγέλλεται
κάθε τι και κάθε ένας που «παρανομεί» σε σχέση με θέματα/προβλήματα που είναι
απότοκα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί «επί του εδάφους» στα σαράντα
και πλέον χρόνια από την Τουρκική εισβολή του 1974. Ζούμε σήμερα σε μια
περίοδο που τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε, επίσημα, με Μέτρα Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης, και με πρωτοβουλίες οργανωμένων συνόλων, καθώς και του
Αρχιεπισκόπου και του Μουφτή των Τουρκοκυπρίων για να φέρουμε τις δύο
Κοινότητες κοντά και να δημιουργήσουμε συνθήκες αμοιβαίας εμπιστοσύνης με
στόχο να υποβοηθηθεί η αποδοχή και η ομαλή εφαρμογή μιας λύσης που την

επεξεργάζονται από καιρό οι Αρχηγοί των δυο Κοινοτήτων. Ανάμεσα στις
προσπάθειες αυτές, μια από τις κορυφαίες από άποψη επιτέλεσης πραγματικού και
αποδοτικού έργου, είναι και η δημιουργία και το έργο της Τεχνικής Επιτροπής για
την Πολιτιστική Κληρονομιά.
Αν η όλη επιδίωξη και η πολιτική μας στάση είναι να τηρούμε τη Διεθνή και την
τοπική νομιμότητα και να μη επιδεικνύουμε καθόλου ανοχή στις ιδιομορφίες που
δημιούργησαν τα σαράντα και πλέον χρόνια που οι δύο Κοινότητες είμαστε
χωρισμένοι, τότε γιατί αποδεχόμαστε τους ελέγχους στην ουδέτερη ζώνη, γιατί
αποδεχόμαστε να πληρώνουμε προστήματα για τυχόν παραβίασης των ορίων
ταχύτητας όταν ταξιδεύουμε στα κατεχόμενα και το σημαντικότερο: γιατί ανέχεται
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταφθάνει ο Αρχηγός της Τουρκοκυπριακής
Κοινότητας στο σημείο που διεξάγονται οι συνομιλίες με αυτοκίνητο στο οποίο
κυματίζει η σημαία της Διεθνώς παράνομης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βορείου
Κύπρου»;!
Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσμος επιθυμεί, όχι μόνο να διαχωρίσει τη θέση του από
τον «εικονικό» ισχυρισμό για παρανομία σχετικά με την αναφορά στη
Μπροσούρα-Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής χωριών και κοινοτήτων και με το
τουρκικό όνομα με το οποίο είναι γνωστές σήμερα στην Τουρκοκυπριακή
Κοινότητα αλλά και να υποδείξει ότι αυτός ο νομικίστικος ισχυρισμός προβάλλεται
πιθανότατα από κύκλους και παράγοντες που ανέκαθεν ήσαν ενάντια σε κάθε
πρωτοβουλία για υποβοήθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού με μέτρα
που σκοπεύουν να φέρνουν τις δυο Κοινότητες κοντά, και ίσως να είναι και από
εκείνους που πιστεύουν ότι η καλύτερη λύση «είναι η μη-λύση»!
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