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Προς: τον αξιότιµον κ. Πρωθυπουργό της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
κ. Αντώνη Σαµαρά

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,

Μεγάλη  ανησυχία  και έντονο  προβληµατισµό  προκαλούν  στους  πολίτες  και  στους
φορείς των Χανίων – και της Κρήτης γενικότερα – οι πληροφορίες που είδαν το φως
της  δηµοσιότητας,  σύµφωνα  µε  τις  οποίες  µέρος  του  χηµικού  οπλοστασίου  της
Συρίας  αναµένεται  να  καταστραφεί  σε  διεθνή  ύδατα,  στη  θαλάσσια  περιοχή  της
Κρήτης.  

Μάλιστα,  όπως  αναφέρουν  τα  διάφορα  δηµοσιεύµατα  ελληνικού  αλλά  και  ξένου
τύπου, δύο πλοία, το “Ark Futura” και το “Taiko” που συνοδεύονται από πολεµικά
σκάφη  της  Ρωσίας,  της  Κίνας,  της  Βρετανίας,  της  Νορβηγίας  και  της  ∆ανίας,
φόρτωσαν την περασµένη ∆ευτέρα και τη δεύτερη παρτίδα χηµικών αποβλήτων από
το λιµάνι της Λατάκειας στη Συρία και πλέον κατευθύνονται στην Ιταλία, όπου εκεί
αναµένεται την επόµενη εβδοµάδα το αµερικανικό σκάφος του πολεµικού ναυτικού
των Η.Π.Α. «MV Cape Ray», στο οποίο και πρόκειται να λάβει χώρα η διαδικασία
της  υδρόλυσης  των  επικίνδυνων  ουσιών,  στη  θαλάσσια  περιοχή  µεταξύ  Μάλτας  –
Λιβύης – Κρήτης.

Η όλη επιχείρηση, που τελεί υπό τον συντονισµό του ΟΗΕ και του Οργανισµού για
την  Απαγόρευση  Χρήσης  Χηµικών  Όπλων  (ΟPCW) - και  για  την  οποία  δεν  έχει
υπάρξει έως σήµερα, καµία επίσηµη ενηµέρωση από πλευράς των αρµόδιων αρχών
και της  Πολιτείας  – κρίνεται,  σύµφωνα µε την  επιστηµονική  κοινότητα,  ιδιαίτερα
επικίνδυνη για τη δηµόσια υγεία, τους ζώντες θαλάσσιους οργανισµούς, την αλιεία,
τον τουρισµό, το περιβάλλον και µια σειρά άλλες παραγωγικές δραστηριότητες που
αναπτύσσονται  την  περιοχή  της  Κρήτης.  Και  τούτο  γιατί  το  τοξικό  φορτίο  θα
µεταφορτωθεί σε ειδική  δεξαµενή από  τιτάνιο  προκειµένου  να  καταστραφεί  µε τη
µέθοδο  της  υδρόλυσης,  η  οποία  θεωρείται  από  την  επιστηµονική  κοινότητα  µη
ασφαλής, ανεπαρκής αλλά και ξεπερασµένη.

Τα  ερωτήµατα  δε  που  προκύπτουν  για  την  όλη  επιχείρηση  χρήζουν  άµεσης
απάντησης καθότι η έγκυρη και τεκµηριωµένη πληροφόρηση από πλευράς Πολιτείας,
για το επιχειρούµενο σχέδιο είναι αναφαίρετο δικαίωµα όλων των πολιτών:

�� Έχει επίσηµη ενηµέρωση η ελληνική κυβέρνηση και οι αρµόδιες αρχές
από τον ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς οργανισµούς για την όλη επιχείρηση; 

�� Έχει  επιτρέψει  η  ελληνική  κυβέρνηση  τη  διεξαγωγή  µιας  τέτοιας
επιχείρησης  στα  χωρικά  της  ύδατα  και  αν  ναι, µε ποιο  αιτιολογικό  από  τη
στιγµή που άλλες χώρες όπως η Νορβηγία, το Βέλγιο ακόµα και η Αλβανία
αρνήθηκαν να γίνει αυτή η ενέργεια στα δικά τους χωρικά ύδατα;
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�� Γνωρίζει  η  ελληνική  κυβέρνηση  την  ακριβή  σύσταση  των  χηµικών
αποβλήτων και τι συγκέντρωση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών υπάρχει;

�� Έχει ενηµερωθεί η ελληνική κυβέρνηση για τη µέθοδο που πρόκειται
να  χρησιµοποιηθεί  για  την  καταστροφή  των  χηµικών  όπλων  και  τους
κινδύνους  που  αυτή  εγκυµονεί,  σύµφωνα  µε  την  επιστηµονική  κοινότητα,
τόσο  για  το  θαλάσσιο  περιβάλλον  όσο  και  στις  ακτές  αλλά  και  στους
κατοίκους της ευρύτερης περιοχής;

�� Σε τι ενέργειες προχώρησε έως σήµερα η ελληνική κυβέρνηση – σε
συνεργασία και µε άλλες χώρες και διεθνούς φορείς - για την αποτροπή αυτής
της επιχείρησης; 

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο  ∆ήµος  Χανίων,  µε  την   µε  την  υπ'  αριθµ.  01/2014 οµόφωνη  απόφαση  του  ∆Σ
Χανίων εξέφρασε  «την  πλήρη αντίθεση του σε κάθε ενέργεια εξουδετέρωσης των
συριακών χηµικών όπλων στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου και πιο συγκεκριµένα
στη  θαλάσσια  περιοχή  δυτικά  της  Κρήτης»  υπογραµµίζοντας  παράλληλα  τις
δυσµενείς επιπτώσεις που θα υπάρξουν για την Κρήτη από µία τέτοια επιχείρηση
και  οι  οποίες  αφορούν  την  υποβάθµιση  του  περιβάλλοντος  και  του  θαλάσσιου
οικοσυστήµατος  της  περιοχής,  τη  δηµόσια  υγεία  και  βεβαίως  την  οικονοµία  της
περιοχής  καθώς  είναι  ορατός  ο κίνδυνος  να  πληγεί  ο τουριστικός  χαρακτήρας  της
∆υτικής Κρήτης, σε µία περίοδο µάλιστα όπου τα µηνύµατα που υπάρχουν για φέτος
κάνουν λόγο για µία πολύ µεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  σας  καλώ  κ.  Πρωθυπουργέ  –  και  µε  την  ιδιότητα  του
προεδρεύοντα του  Συµβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  στο  πλαίσιο  της
Ελληνικής Προεδρίας - να παρέµβετε άµεσα και αποτελεσµατικά προκειµένου να
αποτραπεί η 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 και της ευρύτερης περιοχής.

       Με εκτίµηση
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