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Ενίσχυσαν τις ανησυχίες οι ιερές εξηγήσεις
Ερωτήματα προκύπτουν για τη διαχείριση του ζητήματος της αποκατάστασης των τεσσάρων διατηρητέων οικοδομών στην παλιά Λευκωσία τις οποίες κατεδάφισε
η Αρχιεπισκοπή ενώ η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν εξαγγελθεί για αποκατάσταση θα κριθεί το επόμενο διάστημα Την ίδια ώρα έντονος θυμός
έχει εκφραστεί από χρήστες των ΜΚΔ με επίκεντρο την ατάκα αστοχία που χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για την εν λόγω πολιτιστική καταστροφή

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΖΑΝΙΑΣ

Κύμα

αντιδράσεων και καυστικών
σχολίων έχουν προκαλέσει οι
δηλώσεις του εκπροσώπου της
Αρχιεπισκοπής και συμβούλου

του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου
Κτωρίδη ενώπιον της Επιτροπής
Εσωτερικών της Βουλής ο οποίος
αιτιολόγησε την κατεδάφιση των
τεσσάρων διατηρητέων οικιών στην
οδό Ισοκράτους ως αποτέλεσμα
λαθών και αστοχίας Την ίδια ώρα
εκφράζονται φόβοι ότι το θέμα θα
καταλήξει στο αρχείο παρά τις όποιες
διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί από
αρμόδιους
Ειδικότερα το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή
του ψέγει τον Αρχιεπίσκοπο
σημειώνοντας ότι όχι μόνο κατεδάφισε
παράνομα τέσσερα ιστορικά κτήρια
στην παλιά Λευκωσία αλλά προκαλεί
και την κοινωνία με τον ισχυρισμό ότι
καταστράφηκαν κατά λάθος
Όπως σημειώνεται ΔΗΣΥ ΔΗΚΟ και
ΕΔΕΚ απέρριψαν πρόταση του ΑΚΕΛ
στο δημοτικό συμβούλιο Λευκωσίας
για να αντιμετωπιστεί ο Αρχιεπίσκοπος
με τον ίδιο τρόπο που θα
αντιμετωπιζόταν κάθε πολίτης Δεν
δέχθηκαν αναφέρεται να τεθεί στον
Αρχιεπίσκοπο ένα αυστηρό
χρονοδιάγραμμα για την
αποκατάσταση των κτηρίων Μάλιστα
γίνεται αναφορά και στην κατεδάφιση
ενός άλλου διατηρητέου από την
Αρχιεπισκοπή πριν από δύο χρόνια
στην οδό Ασκληπιού το οποίο δεν έχει
αποκαταστήσει ακόμα

Στην Επιτροπή Εσωτερικών ένιωσα
ότι μας θεωρούσαν όλους χαζούς
έγραψε ο πρόεδρος του Κινήματος
Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στη σελίδα
του στο facebook αναφερόμενος στην
εκδοχή της Εκκλησίας για τις
κατεδαφίσεις
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ETEK Κωνσταντίνος Κωνσταντή
μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΣΤΡΑ
δήλωσε ότι ανέμενε την απολογία της
Αρχιεπισκοπής για τη συγκεκριμένη
ενέργειά της εξηγώντας ότι πλέον
δίνεται το μήνυμα πως ο καθένας
μπορεί να προχωρά σε κατεδαφίσεις
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά τόνισε
είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να
επιδεικνύεται η ανάλογη ευαισθησία

ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο
ιδιοκτήτης

Άμεση αποκατάσταση
Ως δικαιολογίες χαρακτήρισε τα περί
αστοχίας για την κατεδάφιση
διατηρητέων κτηρίων στην παλιά
Λευκωσία η αντιπρόεδρος του
Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων
Αντωνία Θεοδοσίου Σε δηλώσεις της
επίσης στον ΑΣΤΡΑ είπε ότι αν
αφεθεί η αρχιτεκτονική κληρονομιά
να φτάσει στο σημείο της
ετοιμορροπίας αυτό σημαίνει
αποτυχία της πολιτείας και της

κοινωνίας Παράλληλα σημείωσε ότι
είναι ελπιδοφόρο ότι μετά τις
κατεδαφίσεις κτηρίων στην οδό
Ισοκράτους ξεσηκώθηκε η κοινωνία
επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να είναι
υποδειγματική η διαχείριση του
θέματος Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα
μπορούσε ο Δήμος Λευκωσίας αφού
υπήρχαν σχέδια και άδειες για να
αποκατασταθούν τα διατηρητέα να
προχωρήσει άμεσα στην
αποκατάστασή τους Αναφέρθηκε
επίσης και στις δεκάδες
εγκαταλελειμμένες οικίες που είναι
ετοιμόρροπες και έχουν αφεθεί στο
έλεος του χρόνου Επιπλέον είπε
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εντός
των τειχών της Λευκωσίας υπάρχουν
850 διατηρητέες οικοδομές εκ των
οποίων οι περίπου 250 χρήζουν
αναβάθμισης

Στο ίδιο έργο θεατές
Έντονος θυμός εκφράζεται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ΜΚΔ όπου
πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για

καθαρό περιπαίξιμο από την
πλευρά της Αρχιεπισκοπής για τον
τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να
δικαιολογήσει την κατεδάφιση των
τεσσάρων διατηρητέων οικοδομών
Σε σχετικές αναρτήσεις πολιτών
διατυπώνονται φόβοι και ανησυχίες
ότι και αυτή η καταστροφή θα περάσει
με βάδισμα γάτας στα συρτάρια και
θα τη θυμηθούμε όταν θα συντελεστεί
νέα καταστροφή και τότε θα
διαπιστώσουμε ότι τα έργα είναι
ακόμα σε εξέλιξη Παράλληλα
επισημαίνουν ότι τα μηνύματα που
προκύπτουν από την όλη διαχείριση
δημιουργούν και προηγούμενο και
άλλοθι για τον καθένα που στοχεύει να
προχωρήσει σε παρόμοιες ενέργειες

Πολίτες με
αναρτήσεις
τους στα ΜΚΔ
διατυπώνουν
τις ανησυχίες
τους ότι και
αυτή η

καταστροφή
θα περάσει
σιγά-σιγά
στα συρτάρια
και θα τη

θυμηθούμε
όταν θα
συντελεστεί
μια νέα
ανάλογη
καταστροφή
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