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Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟ 

Επιστεγάζει το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς ο Ντενκτάς 

Η αναγγελία της πρόθεσης του κα

θεστώτος Ντενκτάς να διαθέσει για οικι

στική ανάπτυξη 3.000 εκτάρια από τη δα
σική έκταση που έκαψε η πυρκαγιά του 

Πενταδακτύλου προκαλεί σ' όλους μας αι

σθήματα πραγματικής αγανάκτησης. Με 

αυτό τον τρόπο συμπληρώνεται το κατα

στροφικό έργο μιας από τις χειρότερες 

πυρκαγιές που γνώρισαν τα δάση μας. 

Η συμπεριφορά αυτή αποκαλύπτει 

την ταυτότητα των κατακτητών και απο

δεικνύει, πόσο λίγο πονούν την κυπριακή 

γη και πόσο ξένοι είναι προς αυτήν. 

Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη προς 

τον περί Δασών Νόμο και τη Δασική Πολι

τικη n1ς Κυπριακής που ρυθμίζουν τα της 

διαχείρισης των κρατικών δασών. 

Η οικοπεδοποίηση της δασικής γης 

θα συμβάλει ουσιαστικά και τελεσίδικα 

στην καταστροφή του δασικού περιβάλλο

ντος της πατρίδας μας. 

Η πολιτική αυτή του καθεστώτος 

Ντενκτάς καθώς και η άρνηση του να δε

κτεί οικονομική και τεχνική βοήθεια για 

αναδάσωση του Πενταδακτύλου ενισχύει 

τις υπόνοιες, όπως δημοσιεύτηκαν και 

στον τουρκοκυπριακό Τύπο, ότι κύριος 

στόχος του είναι η εξυπηρέτηση των συμ

φερόντων του κατακτητή που δεν συνάδει 

με το δημόσιο συμφέρον. 

Ως Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων 

ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους συνα

δέλφους Τ ουρκοκύπριους δασολόγους και 

καταδικάζουμε έντονα την πρόθεση του 

καθεστώτος Ντενκτάς να συρρικνώνει τα 

κυπριακά δάση. 

Μετετράπη σε ερείπια η Μονή Απ. Ανδρέα 

Διαμαρτυρία Τουρκοκυπρίων 

Τουρκοκύπριοι καταγγέλλουν ότι η 

Μονή τοαυ Αποστόλου Ανδρέα έχει μετα

τραπεί σε ερείπιο και διερωτούνται αν 

ένας τέτοιος χώρος, τον οποίο επισκέ

πτονται τόσοι τουρίστες, πρέπει να παρα

μένει σε τέτοια χάλια. 

Αυτό αναφέρει επιστολή ομάδας 

τουρκοκυπρίων , η οποία δημοσιεύθηκε 

στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα 

«Κύπρις». Οι Τουρκοκύπριοι επισκέφθη

καν πρόσφατα τη Μονή διερωτήθηκαν 

επίσης μήπως τα οικονομικά του ψευδο

κράτους είναι σε τόσο άθλια κατάσταση, 

που για τόσα χρόνια δεν επέτρεψαν την 

παραμικρή, όπως παραδέχονται, συντήρη

ση του ναού της Μονής. 

Προτείνουν όπως οι δύο λεγόμενοι 

«αστυνομικοί•• του ψευδοκράτους, που κα

ταγράφουν τους επισκέπτες στη Μονή, να 

ζητούν απ' αυτούς κάποια οικονομική βοή

θεια προκειμένου να συντηρηθεί η Μονή. 




