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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 
«…Εκκωφαντική η σιωπή του Πολιτισμού στην Νιμρούντ και την Παλμύρα… για ακόμη μια 
φορά ο άνθρωπος υπενθύμισε ότι είναι το μόνο δημιούργημα που εξαφανίζει τα όμοια του 
και τον εαυτό του.   
 
Ο φανατισμός  και η απαξίωση της ιστορικής μνήμης, οι οικονομικές και πολιτικές 
διαπλοκές κατέβασαν το μαχαίρι για ακόμη μια φορά  στο σώμα του  ανθρώπινου 
πολιτισμού.  Αυτήν τη φορά στο χώρο που ο άνθρωπος άρχισε να γράφει και να 
αποτυπώνει  τα πρώτα του βήματα στην ιστορία - την Μεσοποταμία. 
 
... Προς τι άραγε οι Διεθνείς Συμβάσεις, οι διαφωτιστικές  πορείες και αγώνες  Οργανισμών, 
Φορέων, ανθρώπων, θα διερωτηθεί κάποιος… 
 
και όμως αυτή η τραγωδία, επαναλαμβανομένη  φέρνει στο προσκήνιο ξανά ένα καίριο 
ζήτημα - την σπουδαιότητα της τεκμηρίωσης του Πολιτισμού. 
 
Ας αποτελέσει μια αφορμή, για να πειστούν όλοι όσοι φέρουν το δικαίωμα και την ευθύνη 
των αποφάσεων και ενεργειών, όπως τάχιστα προωθήσουν με συγκεκριμένες ενέργειες, 
μέτρα και πρώτιστα τους αναγκαίους πόρους,  ώστε  η επιστημονική τεκμηρίωση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς να γίνει θέμα προτεραιότητας…, γιατί  δυστυχώς  έχει 
αποδειχθεί  ότι  η  κραυγή της σιωπής των Μνημείων δεν θα μπορεί για πολύ να ηχεί… 
 
Παραμονεύει και η ανυπότακτη ορμή της Γης... {βλέπε τον σεισμό στο Νεπάλ}, την οποία 
ποτέ ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά {εφάρμοσε όμως σε 
πολιτισμούς μέτρα και τεχνογνωσία, θαυμαστά τεκμήρια πολιτισμού}... ο ίδιος ο Πλανήτης 
στον δικό του ρυθμό εξέλιξης… 
 
Αυτό το στοιχείο έρχεται να πολλαπλασιάσει τον κίνδυνο εξαφάνισης της Κληρονομιάς, της 
Τέχνης και Γνώσης  και να  θέσει μπροστά μας την επιστημονική καταγραφή - διαφύλαξη  
τους  σαν άμεση ανάγκη… και η Κύπρος να μην μείνει αμέτοχη! 
 
Η Κυπριακή Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσίων {ICOMOS} 
θέτει τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών της  στην διάθεση της Κυπριακής Πολιτείας 
ώστε η επιστημονική τεκμηρίωση και διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,  …να 
προωθηθεί  με επιστημονικοτητα , αρτιότητα και σεβασμό  όπως ταιριάζει στην 
μοναδικότητα της Παράδοσης του Τόπου μας 
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