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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Όπως θα γνωρίζετε, την Κυριακή 9.3.2014 πραγµατοποιήθηκε µια µεγάλη συγκέντρωση στο 

λιµάνι της Σούδας κατά της ‘’εξουδετέρωσης’’ των χηµικών όπλων της Συρίας στη 

Μεσόγειο.  Στην συγκέντρωση αυτή συµµετείχαν περισσότεροι από 2.000 συµπολίτες µας 

από όλη την Κρήτη καθώς και εκπρόσωποι θεσµικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, 

Περιφέρειας, Δήµων, Εκκλησίας, Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, Επιµελητηρίων, 

επιστηµονικών συλλόγων, Εργατικών Κέντρων, συνδικαλιστικών φορέων, πολιτικών 

δυνάµεων-κοµµάτων, συλλογικοτήτων, και κινηµάτων. Η µεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση, 

παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ήταν από µόνη της µια µαζική απάντηση σε όλους 

αυτούς που λαµβάνουν αποφάσεις ερήµην της τοπικής κοινωνίας και µάλιστα όταν πρόκειται 

για αποφάσεις τέτοιας σοβαρότητας που ελλοχεύουν τεράστιους  κινδύνους για το ευαίσθητο 

θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου. 

 

Την ίδια µέρα, µε πρωτοβουλία του συντονιστικού Ηρακλείου, πραγµατοποιήθηκαν 

συναντήσεις στο Εργατικό Κέντρο Χανίων και στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύµνου  µε 

εκπροσώπους φορέων, επιµελητηρίων, συλλόγων, συλλογικοτήτων κλπ και 

συναποφασίστηκε να κληθούν όλοι οι φορείς που συµµετείχαν στην παραπάνω συγκέντρωση  

καθώς και όσοι δεν έχουν ακόµα συµµετάσχει δίνοντας ακόµη µεγαλύτερο εύρος στην 

συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε:  

� Να είναι παρόντες µε όλες τους τις δυνάµεις στην Παγκρήτια συνάντηση που θα 

πραγµατοποιηθεί στο µαρτυρικό Αρκάδι την Κυριακή 23.3.2014 και ώρα 12:30 

� Να διαµορφώσουµε από κοινού πρωτοβουλίες  και δράσεις, σε Παν-Μεσογειακό 

επίπεδο για να αναδειχθεί η κλειστή θάλασσα της Μεσογείου ως τόπος πολιτισµού 

και ειρήνης και να οριοθετηθεί ως ζώνη προστατευόµενη από περιβαλλοντικές 

επιβαρύνσεις. 
 

Αντίστοιχες συναντήσεις προγραµµατίζονται στο Ηράκλειο την Παρασκευή 14.3.2014 και 

ώρα 19:30 στο ΤΕΕ/ΤΑΚ και στον Άγιο Νικόλαο τη Δευτέρα 17.3.2014 και ώρα 14:30 στο 

κτίριο της παλιάς Νοµαρχίας. 
 

Οι προσωρινές συντονιστικές επιτροπές (πρωτοβουλία Χανίων, Ρεθύµνου, Ηρακλείου και 

Λασιθίου) εκφράζουµε την πλήρη αντίθεση µας στο σχεδιαζόµενο οικολογικό έγκληµα της 

‘’εξουδετέρωσης’’ των χηµικών όπλων της Συρίας στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου 

νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η ‘’εξουδετέρωση’’ αυτών των εξαιρετικά επικίνδυνων τοξικών 

ουσιών προβλέπεται να γίνει εν πλώ, στις εγκαταστάσεις του πλοίου Cape Ray,  µε την 



µέθοδο της υδρόλυσης, στο πλαίσιο πιλοτικής -όπως µε εγκληµατική αδιαφορία δηλώνουν- 

δράσης.  

Ο κίνδυνος που απειλεί την κλειστή λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα τις νοτιοδυτικές 

θάλασσες της χώρας µας είναι άµεσος  και για τον λόγο αυτό απαιτούµε από την Ελληνική 

Κυβέρνηση που σήµερα έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• να ασκήσει βέτο κατά της απόφασης αυτής του Οργανισµού για την απαγόρευση των 

χηµικών όπλων 

• να παρέµβει αποτρεπτικά στον Ο.Η.Ε., που έχει τεθεί επικεφαλής για την επίβλεψη της 

όλης διαδικασίας, συντονίζοντας την παρέµβασή της µε τις χώρες που γειτνιάζουν άµεσα 

µε τη θαλάσσια περιοχή όπου θα γίνει η ‘’εξουδετέρωση’’ (Ιταλία και Μάλτα). 

Να δηλώσουµε επίσης πως όλοι εµείς που παίρνουµε µέρος σε αυτή την Παγκρήτια 

συστράτευση στο ιστορικό Αρκάδι: 

• πιστεύουµε ότι  µοναδική οριστική λύση είναι, όχι µόνο η τυπική απαγόρευση χρήσης 

όπλων χηµικού πολέµου, αλλά η εφαρµογή µέτρων αποτροπής κατασκευής χηµικών και 

πυρηνικών οπλοστασίων από όλες τις χώρες του πλανήτη µας, χωρίς καµιά απολύτως 

εξαίρεση 

• λέµε όχι σε όλους τους πολέµους. 

Θεωρώντας δεδοµένη την ευαισθητοποίηση σας για αυτό το τόσο κρίσιµο θέµα και 

πιστεύοντας βαθειά ότι η προσπάθεια αυτή αξίζει να διαχυθεί ευρέως και να υποστηριχθεί 

έµπρακτα τουλάχιστον από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Κρήτης, ζητούµε τη 

δηµόσια στήριξή σας που θα προσδώσει βαρύτητα και κοινωνική ευρύτητα στο εγχείρηµα 

αυτό και την ενεργό συµµετοχή σας στην Παγκρήτια συνάντηση στο µαρτυρικό Αρκάδι µε 

κινητοποίηση όλων των δυνάµεων που µπορείτε να επηρεάσετε και πρακτική διευκόλυνση 

των συντοπιτών µας για τη µετάβασή τους στον τόπο συγκέντρωσης. 

 

Για την : 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Ρούσσος Κυπριωτάκης: Δήµαρχος Αρχανών – Αστερουσίων 

Γιάννης Χαρωνίτης: Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 

Σωκράτης Βαρδάκης: Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου 

Φανή Κουτσουµπού: Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου 

Γιάννης Δαγκωνάκης: Πρόεδρος Νοµαρχιακού Τµήµατος ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου  

Πολυάνθης Συγγελάκης: Μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωµατούχων 

Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων και µέλος της Πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για την Γάζα» 

 

Επικοινωνία:  email: eirinimesogeios@gmail.com, τηλ: 6972350768 (Γιάννης Χαρωνίτης) 

και 6978512779 (Πολυάνθης Συγγελάκης). 

 


