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Η Σιωπηρή Εκδίκηση του πενταδάκτυλου 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, πλήγμα στις προσπάθειες του κατοχικού 

καθεστώτος. 

Σε μια προσπάθεια 

να προσελκύσει 

τουρίστες από την 

Αγγλία, το κατοχι· 

κό καθεστώς απο· 

Φάσισε να πριμο· 

δοτεί τα τουριστι· 

κά γραφεία με 25 
στερλίνες ανά 

τουρίστα. 

Σε σύσκεψη που 

πραγματοποιιlθη· 

κε με εκπροσώ· 

πους μεγάλων τουριστικών γραφείων του Λονδίνου, τα οποία προωθούν τουρίστες 

στα κατεχόμενα, ελέχθη στους αρμοδίους ότι όση προσπάθεια και αν καταβάλουν τα 

πρακτορεία, οι Άγγλοι τουρίστες προτιμούν πλέον άλλες αγορές καθότι έχει αλλοι· 

ωθεί και καταστραφεί το περιβάλλον στο κατεχόμενο τμnμα τnς νι'iσου. τα ίδια δια· 

βάζουμε και σε πολλές aνταποκρίσεις Τούρκων δημοσιογράφων οι οποίοι επισκέ· 

πτονται το νησί και περιγράφουν με τα πιο μελανό γράμματα τnν ακαταστασία που 

επικρατεί με τον οικοδομικό οργασμό σε βάρος του περιβάλλοντος όπου τεράστιες 

εκτάσεις με πεύκα και ελαιόδεντρα καταστρέφονται νια ανέγερση επαύλεων. ο 

πολύ γνωστός δημοσιογράφος τnς Μιλιέτ <23·10·06) Μετίν Μουνίρ σε ολοσέλιδο 
άρθρο του, κάνει λόγο για «αυτοκτονία τnς ΤΔΒΚ λόγω μπετόν» τα σχόλια και οι εηι· 

κρίσεις Τ/κ, Τούρκων και ξένων ανάγκασαν το κατοχικό καθεστώς να ανασκουμπωθεί 

και να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Οι «Αρχές» εστίασαν τnν προσοχι'i τους στις 

κυριότερες «Πλnγές», όπως είναι οι εγκαταστάσεις τnς Cyprus Mines Corporation 
<CMCJ, τα λατομεία, οι σκυβαλότοηοι, οι παράνομες οικοδομές κλπ. 

Η αρχι'i τnς καταστροφnς έγινε από τα λατομεία που ευθύνονται τόσο για τnν κατα· 

στροφι'i του Πενταδάκτυλου («σε λίγο ο Πενταδάκτυλος θα έχει τέσσερα δάκτυλα» 

nταν τίτλος δημοσιεύματος) όσο και για τn μόλυνση του περιβάλλοντος και τnν nχο· 

ρύπανση λόγω των αλλεπάλληλων εκρnξεων. Σύμφωνα με το δρα Ζεκί Μπεσίκτεnε· 

λι, το κεφαλόβρυσο τnς Κυθρέας στέρεψε λόγω λατομείων. Στις 10 Νοεμβρίου 2006 
προγματοποιι'iθnκε σύσκεψη με συμμετοχι'i ειδικών από τnν Τουρκία όπου εξετά· 
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στnκε σε βάθος τσ nρόβλnμα καθώς και σι λόγοι που δεν απέδωσαν τα μέτρα του 

Συνεδρίου για τα λατομεία του 2005 <12-14/1/05). ο «διευθυντι'iς» του παράνομου 
«Τμι'iματος Γεωλογικι'iς Επισκόπnσnρ• Μουσταφά Αλκσρσβλι'i δι'iλωσε ότι τα περισσό

τερα λατομεία στο ψευδοκράτος δεν ακολουθούν τους κανόνες λειτουργίας. ενώ ο 

»υπουργός>• ΠεριβάλλΟντος και Φυσικών Πόρων Ασίμ Βεχμπί αnείλnσε ότι θα ανα

γκαστεί να ακυρώσει τις «άδειες» λειτουργίας. Ας σnμειωθεί ότι στο ψευδοκράτος 

υπάρχουν 73 λατομεία εκ των οποίων τα 62 είναι εν ενεργεία και καλύπτουν μια 
έκτασn 4.784.746 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με δnλώσεις του »υπουργού» 
Βεχμπί <10-11-06), στο εξι'iς δεν θα εκδίδονται νέες άδειες. Παραδέχεται ότι υπάρ
χουν πολλά κενά στn νομοθεσία που αφορούν τnν προστασία του περιβάλλοντος, 

τnς φύσnς και του οικοσυστι'iματος και υπόσχεται ότι με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρό

θεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα θα βάλει μια τάξn. 

Από τn μια οι Τ/κ περιβαλλσντιστές καλούν τnν ψευδοκυβέρνnσn να πάρει -εδώ και 

τώρα- τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία του περιβάλλοντος και τnν αναβάθ

μισn τnς ποιότnτας ζωι'iς και από τnν άλλn ο »υπουργός>• διστάζει να προχωρι'iσει σε 

λι'iψn μέτρων, για τον πολύ απλό λόγο ότι 6.000 εργάτες άτομα, έμμεσα ι'i άμεσα, 

εξασφαλίζουν το ψωμί τους από τα λατομεία, ενώ παράλλnλα n αγορά εφοδιάζεται 
από αυτά τα υλικά που απαιτούνται στnν οικοδομικι'i βιομnχανία. ο aρθρογράφος 

τnς Κίπρις Αχμέτ Τογκάυ στις 2-11-06 επέκρινε τις »Αρχές» επειδι'i επιτρέπουν στους 
διαχειριστές των λατομείων να »βιάζουν» τον Πενταδάκτυλο και να εξάγουν οικοδο

μικά υλικά για να εξασφαλίσουν συνάλλαγμα. Εξάλλου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Τ /κ βιολόγων για τnν έρευνα και προστασία τnς φύσnς Νιγιαζί Τουρκσεβέν, στnν 8n 
τακτικι'i συνέλευσn του Συνδέσμου (28-10-06), και παρουσία του »υπουργού» Βεχμπί 
αναφέρθnκε στον κανονισμό τnς Πράσινnς Γραμμι'iς που επιτρέπει τn μεταφορά 

αμμοχάλικα στις ελεύθερες περιοχές και δι'iλωσε ότι ως Σύνδεσμος αντιτίθενται στnν 

καταστροΦι'i του περιβάλλοντος χάριν τnς οικονομικι'iς ανάπτυξπς. ο γ γ. του Συν

δέσμου Χασάν Σαρπτέν δι'iλωσε ότι ο Πενταδάκτυλος «βιάζεται» και λόγω του οικο

δομικού οργασμού, καθότι ενώ μέχρι το 2003 οι ιδιοκτι'iτες λατομείων ανταποκρίνο
νταν στn ζι'iτnσn των εργολάβων με 5.000 τόνους υλικών. Με απόφασn του »Υπουρ

γικού» από τις αρχές του Νοεμβρίου απαγορεύτnκε n »εξαγωγι'i» αμμοχάλικα και τα 
λατομεία θα εφοδιάζουν μόνο τnν τοπικι'i αγορά. Εκτός του ότι οι Τούρκοι τρώνε τα 

«σωθικά του Πενταδάκτυλου» όπως αναφέρεται χαρακτnριστικά, και χάραξαν στις 

πλαγιές του τις τεράστιες σnμαίες, τελευταία συστάθnκε Σύνδεσμος με τnν επωνυ

μία «Σnμαία στnν κορυΦι'i», με στόχο να υψώσουν δύο σnμαίες <μια τουρκικι'i και μια 

τουρκοκυπριακι'i) οι οποίες θα έχουν εμβαδόν 96 τετραγωνικών μέτρων, ο δε ιστός 
τους θα έχει ύψος 36 μέτρων, όσο το ύψος μιας 12ώροφnς πολυκατοικίας. 
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Γιατί όχι και «tετράδακτυλος;» 

Στις 25·10·06 ο aρθρογράφος τnς Χαλκίν Σεσί Ρεσάτ Ακάρ έγραφε: «Το Κίνημα Οικο
λόγων τnς νότιας Κύπρου καλεί τnν ε/κ διοίκηση και τnν Ε. Ε. να αναχαιτίσουν τους 

Τούρκους από το να αφαιρέσουν ένα δάκτυλο του πενταδάκτυλου. Αν αφαιρέσου

με ένα δάκτυλο το βουνό θα λέγεται «Τετραδόκτυλος>•. Εμείς είμαστε συνηθισμέ

νοι να αλλάζουμε τα τοπωνύμια. τί θα γίνει αν αυτό συμβεί και στον πενταδάκτυλο; 

Αρκεί που θα συνεχιστεί n λαφυραγωγια. Δεν είμαστε εμείς που μετατρέψαμε κτri· 
ματα με ελαιόδεντρα και χαρουπιές σε μπετόν εnειδri ανriκαν στους Ε/κ; Δεν είμα

στε εμείς που πουλriοαμε σε ξένους τις ακτές, τις κοίτες ποταμών ακόμη και τα δάση 

επειδri τα κλnρονομriσαμε από τους Ε/κ; Δεν είμαστε εμείς που μετατρέψαμε γρα

φικά χωριά αιώνων οε συνοικίες πολυκατοικιών; Δεν είμαστε εμείς που μετατρέψα

με χώρους πρασίνου σε χώρους στάθμευσης; Δεν είμαστε εμείς που κάναμε στρα

βά μάτια για να ανεγερθεί εργοστάσιο σκυροδέματος σε εκτάσεις που καλλιεργού· 

νταν ορχιδέες; Ύστερα από όλα αυτά, τι σημασία έχει ένα δάκτυλο του πενταδά· 

κτυλου; Να δείτε τώρα ότι το δάκτυλο αυτό θα γλιτώσει από τις παρεμβάσεις ξένων 

και Ε/κ, θα μας πιέσουν και θα σταματriσουμε τnν καταστροΦri» 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ MTOMEIA 

Φλαμούδι 1 Χαλεύκα 1 
Περιοχri Κυθρέας 12 Δίκωμο 2 
Σύσκλnπος 3 Λιμνίτnς 1 
Ποταμός Κάμπου 1 Ελnά 1 
Λάρνακα τnς Λαπriθου 4 Μάντρες 3 
Ακανθού 1 Καντάρα 2 
Γιαλούσα 2 Κώμn Κεπriρ 3 
Επτακώμn 2 Μιά Μnλιά 3 
Ριζοκάρπασο 1 Α γ Ανδρόνικος 1 
Γερόλακκος 1 Μελούσια 3 
Τρεμετουσιά 2 Φιλιά 1 
Αυγολίδα 1 Αγκαστίνα 1 
Πλατάνι 1 Άρσος 1 

Επιμέflεια Σπύρου Αθαvαοιάδπ 




