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Αnόσεισέ τους nενταδάκτυλε μου ... 
τnς Άννας Μαραγκού 

Εικοσιπέντε λατομεία λειτουργούν στον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Εικοσιπέντε 

εταιρείες πλnγώνουν και τρυπούν aχόρταγα τπν οροσειρά για να βγάλουν το 

αναγκαίο οικοδομικό υλικό για να κτιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο στα κατεχό

μενα. Για να κτιστεί κάθε δικri μας ιδιοκτπσία, για να βρεθούμε όλοι εμείς ενώ

πιον τετελεσμένων όταν, κάποτε, θα επέλθει n περιβόπτπ λύσπ. Τόσα χρόνια 
τρώνε aχόρταγα τα σπλάχνα ενός ιστορικού βουνού, που σπματοδοτεί τn ύπαρ

ξπ του νπσιού μας, που προσδίδει το χαρακτriρα μας και φιλοξενεί τα μεγάλα κά

στρα των Βυζαντινών και των Φράγκων. 

Σε λίγα χρόνια, αν συνεχιστεί αυτri π καταστροφri, θα μπορούμε να βλέπουμε τπ 

θάλασσα τnς Καραμανιάς από τn Λευκωσία, θα βλέπουμε τπ μικρri πικρri Κερύ

νεια των προγόνων μας, θα ακούμε τους riχους ... και θα καταριόμαστε τπν ώρα 
που δεν αντιδράσαμε, δεν σταματriσαμε αυτri τπν καταστροφri, δεν προστατέ· 

ψαμε τπ γn των προγόνων μας. Για πολλούς από μας ο πενταδάκτυλος δεν είναι 

αnλά και μόνο μια οροσειρά. Είναι μια αναφορά στnν ύπαρξn μας, για αυτό και 

εκείνn n απάνθρωπn σnμαία, δείγμα βαρβαρότnτας και επεκτατισμού είναι από 
τα πρώτα πράγματα που οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να αφαιρέσουν. Αν όντως 

οι Τ/Κ θέλουν να συμβιώσουν εν ειρriνn με τους F/K n σnμαία αυτri πρέπει να 
φύγει, να χαθεί για πάντα. Ο πενταδάκτυλος όεν ανriκει σε κανέναν, ούτε σε 

εμάς αλλά ούτε και σε εκείνους. Ανriκει στον τόπο και οτnν ιστορία, και n ύπαρ
ξn τnς σnμαίας είναι μια απαράδεκn πρόκλnσn ακόμα και στους πιο φιλειρπνι

κούς ανθρώπους, ακόμn και σε αυτούς που με τόλμn παλεύουν τόσα χρόνια για 

να επικρατriσει n λογικri και το δίκαιο στον τόπο. 

Αυτn τn βδομάδα άκουσα, όπως πάντα, τnν αναφορά στον τουρκοκυπριακό Τύπο 

στις πρωινές ειδriσεις του Τρίτου. Άκουγα για τις δnλώσεις του Γιονλουέρ και του 

Περτέβ για το ότι n «Κυβέρνnσn» στα κατεχόμενα δεν τολμά να διώξει τις μεγά
λες εταιρείες στον Πενταδάκτυλο, δεν τολμά να τα βάλει με τα μεγάλα οικοδο· 

μικά συμφέροντα που προέρχονται από τnν Τουρκία. Βέβαια τις δnλώσεις των 

πολιτικών τις διαβάζουμε με επιφυλάξεις γιατί ακριβώς δεν είμαστε χτεσινοί σε 

τούτο το νnσί. τα πολιτικά και κομματικά συμφέροντα ξαφνικά μεταμορφώνουν 

ανθρώπους, και διερωτάται κανείς εύλογα, τόσο καιρό γιατί δεν σταμάτnσαν 

αυτri τnν κατσστροφri, τόσα χρόνια παρακολουθούν συνένοχοι, τώρα κατάλα

βαν, τώρα ξύπνnσαν; Η παρnγοριά όμως είναι άλλn. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι 

και άλλοι συμπατριώτες μας, αρχαιολόγοι, γεωλόγοι και άλλοι ευσυνείδπτοι 




