http://www.cna.org.cy/index.aspx
Publication date: 02/12/2020 12:15
Alexa ranking (Greece): 2094
http://www.cna.org.cy/WebNews.aspx?a=7e5719efb6714237a9d2c95a1ec22bdd
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Έκκληση όπως από το πολιτικό πεδίο να µετατοπιστεί στο επιστηµονικό/τεχνικό πεδίο το
θέµα της Αµµοχώστου, και τύχει διαχείρισης ως τέτοιο, µε την παραδοχή πως κύριος στόχος
θα παραµείνει η αποκατάσταση και ανοικοδόµηση της πόλης στη βάση βέλτιστων τεχνικών
διαδικασιών και η απόδοσή της στους νόµιµους ιδιοκτήτες της, απευθύνει σε το
Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Το Επιµελητήριο εκτιµά τη µοναδική αξία της Αµµοχώστου ως µνηµείου παγκόσµιας
πολιτιστικής, πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής και τεχνικής κληρονοµιάς που αποτυπώνει µία
παγωµένη στιγµή µέσα στον χρόνο και την ιστορία, προστίθεται και αναφέρει ακόµα ότι η
πόλη της Αµµοχώστου ως µνηµείο παγκόσµιας εµβέλειας πρέπει να τύχει µελέτης και
διαχείρισης από ειδικούς, και όχι να γίνει βορά για πολιτική εκµετάλλευση και σκοπιµότητες.
«Το ΕΤΕΚ αντιλαµβάνεται και σέβεται απόλυτα την πολυδιάστατη φύση του θέµατος σε
επίπεδο πολιτικής, διπλωµατίας, αλλά και µνήµης και συναισθηµατικής φόρτισης.
Ταυτόχρονα, σέβεται τους πολίτες και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τον
σχεδιασµό της πόλης της Αµµοχώστου ως ένα κοινό αγαθό όλων των κύπριων πολιτών»,
αναφέρει η ανακοίνωση.
Καταλήγοντας το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι, η πολιτική εκµετάλλευση του θέµατος της Αµµοχώστου
θα οδηγήσει µετά βεβαιότητας σε επικίνδυνα και µη αναστρέψιµα τετελεσµένα σε όλα τα
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επίπεδα και προσθέτει τέλος ότι «για αυτό το λόγο, το ΕΤΕΚ απευθύνει έκκληση στην τοπική
και διεθνή κοινότητα, στις πολιτικές ηγεσίες, σε όσους τροχοδροµούν, αλλά και όσους
δύνανται να αποτρέψουν µονοµερείς ενέργειες που αποσκοπούν στην πολιτική
εργαλειοποίηση του θέµατος, να ενεργήσουν άµεσα και να παρέµβουν δυναµικά µε σκοπό
την αποτροπή τους».
(ΚΥΠΕ/ΤΒ/ΓΒΑ)

*Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΚΥΠΕ και παραχωρούνται µόνον σε συνδροµητές
για συγκεκριµένη χρήση.
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