
Εκδήλωση Διαμαρτυρίας ενάντια στην εγκατάσταση 

 Εργοστασίου Παραγωγής Ασφάλτου 

 στην περιοχή Σταυροβουνίου, Πυργών και Κόρνου 
 

Αξιότιμε/η κύριε/α 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Εκδήλωση Διαμαρτυρίας ενάντια στην απόφαση του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να 

δώσει την συγκατάθεσή του στο αίτημα της εταιρείας «Σκύρα Λίμα» για δημιουργία 

εργοστασίου ανακύκλωσης και κατασκευής ασφάλτου στην Λατομική Ζώνη της περιοχής 

Σταυροβουνίου. Την εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν από κοινού οι Ομάδες 

Πρωτοβουλίας Πυργών και Κόρνου και οι φίλοι της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου. 

Ελάτε όλοι να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά ενάντια στη δημιουργία του Ασφαλτικού στην 

περιοχή μας. Ελάτε να στηρίξετε την επιθυμία αλλά και το δικαίωμα των κατοίκων της 

περιοχής μας στην υγεία, στον καθαρό αέρα, στο κρυστάλλινο νερό και στο όμορφο φυσικό 

μας περιβάλλον.  

Η ευθύνη της αποτροπής της δημιουργίας του Εργοστασίου Κατασκευής Ασφάλτου στην 

περιοχή μας, βαραίνει όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Η μαζική και δυναμική παρουσία 

στην εκδήλωση, όλων των ευαισθητοποιημένων, για το περιβάλλον και την υγεία, ανθρώπων, 

είναι καθοριστικής σημασίας. 

Οφείλουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για να διασφαλίσουμε: 

 την υγεία των κατοίκων της περιοχής, κυρίως των παιδιών και των εγγονιών μας. 

 την υγεία των αξιωματικών και οπλιτών των Επίλεκτων Μονάδων του Στρατού μας, 

τους Καταδρομείς, που βρίσκονται σε σημείο αναπνοής από την προτεινόμενη 

Ασφαλτική Μονάδα.  

 την υγεία των μοναχών της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και την απρόσκοπτη 

προσφορά τους στους ανθρώπους αυτού του τόπου, και  

 ένα βιώσιμο περιβάλλον για εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας 

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου η ώρα 15:00 στην 

είσοδο του λατομείου της εταιρείας «ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ». 

 

Σας περιμένουμε όλους!!!! 
 

Για πληροφορίες αποταθείτε: 99537278, 99203333, 99464662, 99918068  



Διαμαρτυρία ενάντια στην απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του 

             Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να δώσει την 

             συγκατάθεσή της στη δημιουργία Ασφαλτικού στην περιοχή μας 

 

Αξιότιμε/η κύριε/α, 

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε ότι, από το καλοκαίρι που υπέπεσε 

στην αντίληψή μας η πρόθεση της εταιρείας Σκύρα Λίμα να επεκτείνει τον κύκλο 

εργασιών της στην περιοχή του Λατομείου Πυργών, με την προσθήκη Εργοστασίου 

Ανακύκλωσης και Κατασκευής Ασφάλτου, δηλώσαμε έντονα τη διαφωνία μας. Από 

τότε, οι Ομάδες Πρωτοβουλίας, Πυργών, Κόρνου και οι Μοναχοί της Ιεράς Μονής 

Σταυροβουνίου, βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση και κινητικότητα. Στείλαμε 

επιστολές στα αρμόδια για την περίπτωσή μας τμήματα του κράτους και έγιναν 

συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, 

Υπουργούς, Βουλευτές, και άλλους Υπηρεσιακούς παράγοντες. Κάναμε μεγάλο και 

επίπονο αγώνα τους τελευταίους πέντε μήνες, ελπίζοντας να τους 

ευαισθητοποιήσουμε, έτσι ώστε να μην δοθεί η άδεια για τη δημιουργία του 

Ασφαλτικού.  

Παράλληλα με τις δικές μας δράσεις, τα Κοινοτικά Συμβούλια Πυργών και Κόρνου 

έκαναν τον δικό τους αγώνα προς την ίδια κατεύθυνση. Έστειλαν επιστολές και είχαν 

τις δικές τους επαφές με τους αρμόδιους, προσπαθώντας να προωθήσουν το δίκαιο 

αίτημα των κατοίκων των κοινοτήτων μας, να μην επιβαρυνθεί άλλο το φυσικό μας 

περιβάλλον και η υγεία μας. Ο στόχος, τόσο των Ομάδων Πρωτοβουλίας όσο και των 

Κοινοτικών Συμβουλίων, είναι κοινός «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΑΣ». 

Μάταια όμως. Η απόφαση ήταν προειλημμένη. Ήδη το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε το 

«Πράσινο Φως». Μένει τώρα η Πολεοδομία, που αν δώσει και αυτή θετική απάντηση, 

τότε το Εργοστάσιο Ασφάλτου θα κατασκευαστεί και θα παραμείνει στην περιοχή μας. 

Η ευρύτερη περιοχή μας είναι ήδη περιβαλλοντικά βεβαρημένη από τη λειτουργία 

τεσσάρων Λατομείων, Σκυροθραυστικών Μονάδων, Ασφαλτικού, Κεραιών  και Πεδίου 

Βολής. Εμείς οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και οι μοναχοί της Ιεράς 

Μονής Σταυροβουνίου αναμέναμε σταδιακά την μείωση των δραστηριοτήτων των 

εταιρειών και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου του λατομείου. Αντί 



αυτού, η Εταιρεία Σκύρα Λίμα ζητά άδεια για να δημιουργήσει Εργοστάσιο Κατασκευής 

Ασφάλτου, που εμπίπτει στα πλαίσια της Βαριάς Βιομηχανίας. 

Δεν φαίνεται όμως να ενδιαφέρει κανέναν στα «ψηλά δώματα» για την καταστροφή 

του περιβάλλοντος που ήδη συντελείται στην περιοχή μας αλλά ούτε και για την 

πιθανή επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων των Πυργών, του Κόρνου, των Μοναχών 

της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου αλλά και των Αξιωματικών και Οπλιτών των 

Στρατοπέδων των Καταδρομών που βρίσκονται σε απόσταση μόνο 200-300 μέτρα. 

Μόλις πρόσφατα παρακολουθήσαμε στις ειδήσεις τους δημότες του Δήμου Ιδαλίου να 

διαμαρτύρονται για τα Ασφαλτικά που έχουν στην περιοχή τους, γιατί επηρεάστηκε 

αρνητικά η ποιότητα της ζωής τους. Το Ασφαλτικό στην περιοχή Ιδαλίου απέχει δύο 

χιλιόμετρα από την κατοικημένη περιοχή και η οσμή του «κατρά» δεν αντέχεται. Στη 

δική μας περίπτωση, τα πρώτα σπίτια, τόσο στα Πυργά όσο και στον Κόρνο, απέχουν 

μόλις τετρακόσια μέτρα. 

Εμείς τι περιμένουμε; Να αφήσουμε να γίνει το Ασφαλτικό, για να τρέχουμε μετά να το 

κλείσουμε; Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει. Δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή 

από το να αντιδράσουμε με κινητοποιήσεις. Πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και την 

αποφασιστικότητά μας στο ότι δε θα δεχθούμε να γίνουμε θύματα στο βωμό του 

οικονομικού κέρδους οποιασδήποτε Εταιρείας. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί, για 

να αποτρέψουμε τους σχεδιασμούς τους. Τίποτε όμως δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα. 

Ελάτε να παλέψουμε μαζί, για να σταματήσουμε την «αρχή του τέλους της περιοχής 

μας». Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά και στα εγγόνια μας.  

Και ρωτούμε αγαπητοί κύριοι/ες…. 

 Σε τι θέλουν να μετατρέψουν αυτή την πανέμορφη περιοχή, σε Βιομηχανική 

Ζώνη; 

 Ποιος θα μπορεί να αποτρέψει τα άλλα τρία Λατομεία από το να ζητήσουν και 

αυτά επέκταση των εργασιών τους, εφόσον θα υπάρχει το δικό μας 

προηγούμενο;  

 Ποιος θα ελέγχει αν η Εταιρεία τηρεί τους όρους λειτουργίας του Ασφαλτικού 

και του φουγάρου του και ποιος θα το σταματήσει αν παρουσιαστούν 

ατασθαλίες; (στην Κύπρο ζούμε και γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα 

πράγματα)  

 Ποιος μας εγγυάται ότι δε θα μολυνθούν τα υπόγεια νερά, όταν τα απόβλητα 

από το Ασφαλτικό, η σκόνη από τη Σκυροθραυστική Μονάδα και τα κάθε 



λογής στερεά απόβλητα, που για οκτώ χρόνια θάβονται εκεί, με τη βροχή δεν 

θα εισχωρήσουν στα υπόγεια νερά (εκεί βρίσκονται ίσως τα πιο σημαντικά 

στρατηγικά αποθέματα πόσιμου νερού της Κύπρου); 

 Ποιος μας εγγυάται ότι ο αέρας που αναπνέουμε δε θα μολυνθεί, όταν από τα 

φουγάρα του Ασφαλτικού θα βγαίνουν κάθε λογής καυσαέρια; (η ίδια η 

εταιρεία παραδέχεται στην Περιβαλλοντική της Μελέτη, ότι τα αέρια που θα 

παράγονται από την κατασκευή της ασφάλτου είναι καρκινογόνα) 

 Ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι αύριο θα μπορούμε να καθόμαστε στη 

βεράντα μας και δε θα μας πνίγει η μυρωδιά του «κατρά»; 

 Ποιος μας εγγυάται την υγεία των κατοίκων της κοινότητάς μας, των κατοίκων 

των γύρω χωριών, των στρατιωτών των Μονάδων Καταδρομών και των 

Μοναχών της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου; Τα ήδη αυξημένα κρούσματα 

ανίατων ασθενειών και οι θάνατοι στο χωριό μας τα τελευταία χρόνια 

μαρτυρούν το πόσο έχει επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά η περιοχή μας. Δεν 

αντέχουμε καμία άλλη επιπρόσθετη περιβαλλοντική  επιβάρυνση. 

 Ποιος μας εγγυάται ότι δε θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιών, εφόσον το 

Ασφαλτικό θα συνορεύει με το δάσος Σταυροβουνίου (προστατευόμενη 

περιοχή-Natura 2000), όταν η θερμοκρασία από την κατασκευή της ασφάλτου 

θα αυξάνει και τη θερμοκρασία τoυ περιβάλλοντος χώρου; 

 Ποιος μας εγγυάται ότι η αξία των περιουσιών μας δεν θα μειωθεί σημαντικά, 

όταν στην ήδη περιβαλλοντικά βεβαρημένη περιοχή μας θα προστεθεί και 

Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφάλτου; 

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουμε ετοιμάσει ειδικά έντυπα και έχουμε 

ξεκινήσει να μαζεύουμε υπογραφές από τους κατοίκους των δύο άμεσα 

επηρεαζόμενων κοινοτήτων, Πυργών και Κόρνου. Επιπρόσθετα, παρόμοιο έντυπο 

έχουν ετοιμάσει φίλοι της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και κυκλοφορεί σε όλη την 

επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου για να μαζευτούν υπογραφές από ανθρώπους που 

είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και αντιτίθενται σε κάθε λογής 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. Μέχρι αυτή τη στιγμή 

έχουν μαζευτεί πέραν των 12 χιλιάδων υπογραφών. 

Επιπλέον, σας προτρέπουμε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που 

διοργανώνουμε, γιατί αυτό θα ενισχύσει τη λαϊκή βούληση και αντίδρασή μας σε αυτό 

που προσπαθούν κάποιοι να μας επιβάλουν.  

 



ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΥΡΓΩΝ, ΚΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

 

 

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, 

Ως οικείος επίσκοπος της περιοχής συμμερίζομαι τις ανησυχίες των κατοίκων των 

Πυργών, του Κόρνου, των Μοναχών της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου και των 

Αξιωματικών και Οπλιτών των Μονάδων Καταδρομών και επευλογώ την οιανδήποτε 

ανάληψιν ενεργειών προς αποτροπήν τετελεσμένων γεγονότων στην περιοχή μας μέσα 

στα πλαίσια της νόμιμης τάξης, καθώς αρμόζει σε χριστιανούς πολίτες. 

 

Μετά πατρικών ευχών 

Ο Τριμυθούντος Βαρνάβας 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε!!! 

 


