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Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Μετά από την πρόσφατη δημοσίευση του BBC και την αναδημοσίευση των 

Χανιώτικων Νέων, σχετικά με το τεράστιο ζήτημα της καταστροφής του χημικού 

οπλοστασίου της Συρίας στα διεθνή ύδατα δυτικά της Κρήτης, προκύπτουν εύλογα 

ερωτήματα.  

 

Γιατί επελέγη η διαδικασία καταστροφής εν πλω σε διεθνή ύδατα, αντί για την 

επίγεια καταστροφή τους στην ίδια τη Συρία ή σε άλλο έδαφος; Συμφώνησε η 

Ελληνική κυβέρνηση με τη διαδικασία αυτή; 

 

Αν η διαδικασία καταστροφής ενέχει περιβαλλοντικούς κινδύνους γιατί αυτή 

λαμβάνει χώρα σε μια κλειστή θάλασσα όπως η Μεσόγειος και όχι σε ανοιχτή 

θάλασσα (για παράδειγμα στον Ατλαντικό); 

 

Για πόσους μήνες θα λαμβάνει χώρα αυτή η επικίνδυνη διαδικασία, δεδομένου ότι, 

σύμφωνα με έγκυρες πηγές (πχ. Περιοδικό New Scientist, άρθρο της 13
ης

 Σεπτ 2013) 

το σύστημα FDHS που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να επεξεργαστεί μόνο 5 ως 25 

τόνους χημικών όπλων την ημέρα; 

 

Ποια είναι η αξιοπιστία του συστήματος καταστροφής FDHS δεδομένου ότι 

σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με πίεση χρόνου (20 εβδομάδες), δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί ποτέ είτε εν πλω είτε σε έδαφος και τα στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητά του βασίζονται σε ελάχιστες δοκιμές στο εργαστήριο 

κατασκευής, το οποίο δεν αναλαμβάνει νομική ευθύνη ως προς την ακρίβεια αυτών 

των αποτελεσμάτων; 

 

Γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη σας τη γνώμη έγκριτων επιστημόνων, Ελλήνων και 

ξένων, όπως για παράδειγμα του Καθ. Ευ. Γιδαράκου του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Δ/ντη του Εργαστηριου Διαχειρησης Τοξικων και Επικινδυνων Αποβλητων, που 

εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις ως προς το αποτέλεσμα και την ασφάλεια της 

διαδικασίας καταστροφής; 

 

Δεδομένων των παραπάνω δυσχερειών, ποιος έχει εκτιμήσει την πιθανότητα 

ατυχήματος ώστε να αξιολογηθεί ότι αυτή είναι αποδεκτή;  

 

Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος έχει μελετήσει για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και στους παράκτιους πληθυσμούς της Μεσογείου; 

 

Έχει η κυβέρνηση ζητήσει από την Ε.Ε. δεσμεύσεις στήριξης για την περίπτωση που 

το περιβάλλον, ο τουρισμός και κατ’ επέκταση η οικονομία μας πληγεί από τυχόν 

ατύχημα κατά την πολύμηνη αυτή διαδικασία; 

 



Θα υπάρξουν ανεξάρτητοι παρατηρητές, που σε περίπτωση ατυχήματος θα 

ενημερώσουν τις παράκτιες χώρες για να ληφθούν μέτρα προστασίας των 

πληθυσμών; 

 

Έχετε εξασφαλίσεις ότι, στην περίπτωση ατυχήματος, το Αμερικανικό Ναυτικό που 

διεξάγει την όλη επιχείρηση, θα λειτουργήσει με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των 

επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους κατοίκους των παράκτιων περιοχών 

και όχι στη βάση του πολιτικού και οικονομικού κόστους της Αμερικανικής 

κυβέρνησης; 

 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε επικίνδυνες τις παραπάνω πρακτικές και ζητούμε από την 

κυβέρνηση να πιέσει ώστε η τρέχουσα διαδικασία της καταστροφής εν πλω να 

εγκαταλειφθεί και η καταστροφή των όπλων αυτών να διεξαχθεί με ασφαλέστερες 

μεθόδους. Αν παρόλα αυτά η διαδικασία συνεχιστεί, ζητούμε από την κυβέρνησή μας 

συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση, το οποίο ακόμη δεν έχει συμβεί. 

 

 

 

Με Τιμή 

 

 

 

Οι Φίλοι του Βυθού 

 

 


