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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5053/09/αναθ.1
υποβολή: Antigoni Papadopoulou (S-D)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Τοποθέτηση τουρκικής σημαίας στον Πενταδάκτυλο

Στις 28 Οκτωβρίου 2003, την ημέρα της ελληνικής εθνικής επετείου, φωταγωγήθηκε στην κατεχόμενη 
περιοχή της Κύπρου μια τεραστίων διαστάσεων σημαία της ούτω αποκαλούμενης τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, η οποία χαράχτηκε από τις κατοχικές αρχές στις πλαγιές του 
βουνού Πενταδάκτυλος, σε ένδειξη κατοχής του βορείου τμήματος του νησιού. Η σημαία του 
ψευδοκράτους είχε, αρχικά, σχεδιαστεί με ασπρισμένες πέτρες στη νότια πλαγιά του Πενταδακτύλου 
τη δεκαετία του '80, με βασικό στόχο να είναι ορατή από παντού. Σήμερα, η σημαία μαζί με το 
συνοδευτικό σύνθημα του Κεμάλ Ατατούρκ "Ne mutlu turkum diyene" (τί ευτυχία να λες είμαι 
Τούρκος), καλύπτει μια συνολική έκταση πέραν των 200.000 τετραγωνικών μέτρων, με χιλιάδες 
λαμπιόνια να την φωταγωγούν το βράδυ, ενώ με 425 μέτρα πλάτος και 250 μέτρα ύψος, η 
συγκεκριμένη σημαία συμπεριλαμβάνεται στο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη σημαία στον κόσμο. 
Σημειωτέον ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα έρχονται στην Κύπρο ειδικά συνεργεία από την Τουρκία 
και τη συντηρούν με τη χρήση ειδικών χημικών βαφών. Ερωτάται το Συμβούλιο:

1. Είναι ενήμερο για την ύπαρξη της εν λόγω σημαίας στη συγκεκριμένη οροσειρά της Κύπρου; 

2. Πώς σκοπεύει να παρέμβει επί του θέματος, δεδομένου ότι αυτή η ενέργεια από 
τουρκοκυπριακής πλευράς:

- συνιστά μια πρωτοφανή καθημερινή πρόκληση σε βάρος του κυπριακού λαού και ειδικά των 
Ελληνοκυπρίων,

- υπενθυμίζει τα τραγικά γεγονότα της τουρκικής εισβολής και τη συνεχιζόμενη σκλαβιά του βορείου 
τμήματος της Κύπρου, τορπιλίζοντας την όποια καλλιέργεια ενός κλίματος οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, 

- συνιστά εχθρική ενέργεια εντασσόμενη στις προσπάθειες της Τουρκίας για εκτουρκισμό των 
κατεχομένων εδαφών της Κύπρου;

3. Πώς επιτρέπει την ύπαρξη μιας τέτοιας σημαίας που πέραν από την καταστροφική 
περιβαλλοντική επιβάρυνση για την εγκατάστασή της, τη χρήση χημικών ουσιών και την βάναυση 
κακοποίηση του περιβάλλοντος, συνοδεύεται και με την αλόγιστη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος 
σε μια εποχή οικονομικής κρίσης; Πόσο σεβασμό δείχνει η Τουρκία για το περιβάλλον, ώστε να 
επιθυμεί και άνοιγμα του σχετικού κεφαλαίου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις;

4. Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποκατασταθεί η περιβαλλοντική ισορροπία και 
να υποστεί η Τουρκία, μια χώρα υπό ένταξη, κυρώσεις για την απρεπή συμπεριφορά της, τόσο 
απέναντι στους Ελληνοκύπριους όσο και στο περιβάλλον;


