
Το νησί Koh Pich στην Καμποτία 
 
Το Koh Pich είναι ένα μικρό γραφικό νησάκι με φυσικές ομορφιές στην Καμποτία. Στις 6 

Δεκεμβρίου 2004 η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε την απομάκρυνση των κατοίκων του 

μικρού αυτού νησιού, περίπου 134 αγροτικών οικογενειών. Η κυβέρνηση έχει στόχο να 

αναπτύξει εμπορικά το νησί και να φτιάξει μια «αυτόνομη πολιτεία» στα πλαίσια της 

πολιτικής για την ανάπτυξη της χώρας, με αποτέλεσμα οι αγροτικές οικογένειες να μην έχουν 

καμιά θέση στο νησί. Στόχος είναι το νησί να αποτελέσει εμπορικό κέντρο και πόλο έλξης 

ξένων επενδυτών. Περισσότερες από 30 οικογένειες αναγκάστηκαν να πουλήσουν τη γη τους 

στο εξευτελιστικό ποσό των $2,50 το τετραγωνικό μέτρο, ενώ η αξία της γης εκτιμήθηκε στα 

$26 το τετραγωνικό μέτρο, και να μετακινηθούν αλλού στη χώρα τους. Ογδόντα αγροτικές 

οικογένειες του νησιού βρήκαν τη δύναμη να αντιδράσουν ενάντια στην απομάκρυνσή τους 

από το νησί και τη γη τους με τη βοήθεια ενός οργανισμού με την επωνυμία «Οργανισμός 

Νομικής Στήριξης Δημοσίου Συμφέροντος». Ο οργανισμός αυτός συμβούλεψε τους 

κατοίκους για τα νομικά δικαιώματά τους, μέσα από τα οποία κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία 

της γης τους στο νησί. Ξεκίνησαν έτσι διαδικασίες εναντίον της κυβέρνησης με τη βοήθεια 

των δικηγόρων του νησιού. Οι οικογένειες απειλούνται να μετακινηθούν από το νησί τους, 

αλλά παρά τις πιέσεις επιμένουν να μένουν στη γη που τους ανήκει. 

 

 
 

 
 
 
 
 



1. Φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη 

σχετικό με το ζήτημα. 

 

2. Ποια δικαιώματα των κατοίκων 

του νησιού καταπατούνται από την 

απόφαση της κυβέρνησης; 

 

3. Κρίνετε την απόφαση της 

κυβέρνησης και την αντίδραση των 

κατοίκων. 

 
 

4. Παιχνίδι ρόλων: Κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους ρόλους που 

εμπλέκονται στο ζήτημα και προσπαθεί να παρουσιάσει και να στηρίξει τη θέση της, 

ώστε να ληφθούν οι σωστότερες αποφάσεις. 

i. Κάτοικοι του νησιού 

ii. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης 

iii. Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων 
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«Όχι»	σε	εργοστάσιο	ασφαλτικού	σκυροδέματος	
 

 
Εκδήλωση	διαμαρτυρίας,	
πραγματοποιήθηκε	έξω	από	
το	λατομείο	της	«Σκύρα	Λίμα	
Λτδ»	στα	Πυργά.	Την	
εκδήλωση	πραγματοποίησαν	
από	κοινού	οι	Ομάδες	
Πρωτοβουλίας	των	
κοινοτήτων	Πυργών	και	
Κόρνου	και	η	ομάδα	Φίλοι	της	
Ιεράς	Μονής	Σταυροβουνίου. 

Οι	διαμαρτυρόμενοι	αντιδρούν	στην	απόφαση	του	Τμήματος	Περιβάλλοντος	(Υπουργείο	
Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	 και	 Περιβάλλοντος)	 να	 εγκρίνει	 αίτηση	 της	 εταιρείας	 για	
δημιουργία	 εργοστασίου	 ανακύκλωσης	 και	 παραγωγής	 ασφαλτικού	 σκυροδέματος.	
Εκκρεμεί	η	άδεια	του	Τμήματος	Πολεοδομίας.	

Οι	Ομάδες	Πρωτοβουλίας	 τονίζουν	ότι	 το	φυσικό	περιβάλλον	 της	περιοχής	Κόρνου	 –	
Πυργών	 είναι	 ήδη	 βεβαρυμένο	 από	 λατομεία,	 σκυροθραυστική	 μονάδα	 και	 μονάδα	
ανακύκλωσης	 στερεών	 αποβλήτων	 από	 εκσκαφές,	 κατασκευές	 και	 κατεδαφίσεις,	
δραστηριότητες	που	ήδη	διεξάγει	στην	περιοχή	η	εν	λόγω	εταιρεία.	Προειδοποιούν	πως	
ενδεχόμενη	 λειτουργία	 και	 εργοστασίου	 παραγωγής	 και	 ανακύκλωσης	 ασφαλτικού	
σκυροδέματος	θα	επιβαρύνει	το	περιβάλλον	της	περιοχής,	που	γειτνιάζει	και	με	περιοχή	
Natura	 2000,	 ενώ	 εκφράζονται	 συγκεκριμένοι	 φόβοι	 για	 την	 επιμόλυνση	 της	
ατμόσφαιρας,	αλλά	και	των	πλούσιων,	υπόγειων	υδροφόρων	στρωμάτων.	

Τονίζουν,	τέλος,	ότι	η	ανθρώπινη	υγεία	είναι	βασικό	ανθρώπινο	δικαίωμα,	το	οποίο	το	
Κράτος	πρέπει	να	προστατεύει	με	κάθε	τρόπο,	δρώντας	και	προληπτικά.	

Στην	εκδήλωση	συμμετείχαν,	εκτός	από	τους	κατοίκους	Κόρνου	και	Πυργών,	μοναχοί	και	
φίλοι	 της	 Ιεράς	 Μονής	 Σταυροβουνίου,	 ο		 Μητροπολίτης	 Τριμυθούντος	 Βαρνάβας,	
βουλευτές,	 κοινοτάρχες,	 εκπρόσωποι	 και	 μέλη	 οικολογικών	 οργανώσεων,	 αλλά	 και	
άτομα	με	περιβαλλοντικές	ανησυχίες	από	όλη	την	Κύπρο.	

Ο	 χώρος	 συγκέντρωσης	 των	 διαμαρτυρόμενων	 ήταν	 το	 Νέο	 Κοιμητήριο	 Κόρνου.	
Ακολούθησε	πορεία	προς	την	είσοδο	των	εγκαταστάσεων	της	εταιρείας	Σκύρα	Λίμα	Λτδ,	
όπου	 και	 απηύθυναν	 χαιρετισμό	 ο	 Μητροπολίτης	 Τριμυθούντος	 (εκ	 μέρους	 του	
Μητροπολίτη	Κιτίου),	οι	Κοινοτάρχες	Κόρνου,	Ψευδά,	Σιας,	Δελίκηπου,	Λυθροδόντα	και	
Πυργών.	 Ομιλίες	 έγιναν	 επίσης	 από	 τους	 εκπροσώπους	 των	 Ομάδων	 Πρωτοβουλίας	
Κόρνου	–	Πυργών.	

Βασικό	σύνθημα	 της	πορείας	 ήταν	 το	 «Όχι	 στο	 εργοστάσιο	 ασφάλτου:	Η	 υγεία	 είναι	
δικαίμα	και	όχι	πολυτέλεια.	Το	φυσικό	περιβάλλον	είναι	το	σπίτι	μας».	

Πηγή:	Ο	Φιλελεύθερος 

 


