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Θέµα: Καταστροφή χηµικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο    

 

 

Αξιότιµε κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, 

Με µεγάλη ανησυχία και δυσαρέσκεια πληροφορηθήκαµε από τον διεθνή αλλά και τοπικό 

τύπο ότι µέρος του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας αναµένεται να καταστραφεί στα διεθνή 

ύδατα της Μεσογείου, µεταξύ Μάλτας-Ιταλίας - Κρήτης και Λιβύης. Σύµφωνα µε 

δηµοσιεύµατα διεθνών µέσων ενηµέρωσης, µέρος του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας 

αναµένεται να καταστραφεί σε διεθνή ύδατα, δυτικά του Νοµού Χανίων, µε την µέθοδο της 

υδρόλυσης ενώ η όλη επιχείρηση τελεί υπό τον συντονισµό των Ηνωµένων Εθνών και του 

Οργανισµού για την Απαγόρευση Χρήσης Χηµικών Όπλων. 

 

Η συγκεκριµένη είδηση έχει εύλογα προκαλέσει έντονο προβληµατισµό και ανησυχία σε όλο 

τον επιχειρηµατικό κόσµο τον όποιο  εκπροσωπούµε αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία του 

νησιού µας. Ανησυχία η οποία επιτείνεται από τις δηλώσεις διαφωνιών, από έγκριτους 

επιστήµονες της χώρας µας, σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης 

µεθόδου  καταστροφής χηµικών όπλων.  
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               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 



 

Κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

Εκφράζουµε την κάθετη αντίθεση µας στην προοπτική καταστροφής των επικίνδυνων αυτών 

χηµικών ουσιών δυτικά της Κρήτης. Αναλογιζόµενοι τις πιθανές δραµατικές επιπτώσεις που 

µπορούν να προκληθούν στο κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου αλλά και τον 

σοβαρότατο κίνδυνο που ελλοχεύει για τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονοµία 

της χώρας, µας λυπεί βαθύτατα το γεγονότος ότι η δραµατική αυτή προοπτική 

αντιµετωπίζεται µε χαλαρότητα τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Ελλάδα ως προεδρεύουσα της Ε.Ε. οφείλει να παρέµβει άµεσα και 

αποτελεσµατικά προκειµένου να αποτρέψει την απόθεση των χηµικών αποβλήτων 

νοτιοδυτικά της Κρήτης µε τις τραγικές και ανυπολόγιστες επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο 

περιβάλλον, την αλιεία και τον τουρισµό της χώρας µας. Άλλωστε η διεθνής πρακτική 

επιβάλλει τέτοιου τύπου τοξικά χηµικά να καταστρέφονται στην ξηρά µέσω απολύτως 

ελεγχόµενης διαδικασίας. 

 

Για τα παραπάνω σας καλούµε να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειµένου να 

αποτραπεί η συγκεκριµένη επιχείρηση και να αναζητηθεί άλλος τρόπος και περιοχή 

εξουδετέρωσης στην ξηρά έτσι ώστε η καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας να γίνει 

πράγµατι µε ασφάλεια και µε µεθόδους που δεν θα έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στη δηµόσια υγεία, όχι µόνο του τόπου µας αλλά και του πλανήτη 

ολόκληρου. 
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