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Θέκα: Καηαζηξνθή ρεκηθώλ όπιωλ ηεο πξίαο ζηε Μεζόγεην 

 

 

Σελ θάζεηε αληίζεζή ηνπο ζηελ πξννπηηθή θαηαζηξνθήο κέξνπο ηνπ ρεκηθνύ 

νπινζηαζίνπ ηεο πξίαο δπηηθά ηεο Κξήηεο εθθξάδνπλ κε επηζηνιή πξνο ηνλ 

Αληηπξόεδξν ηεο θπβέξλεζεο Τπνπξγό Εμωηεξηθώλ Επάγγειν Βεληδέιν νη πξόεδξνη 

ηωλ ηεζζάξωλ Επηκειεηεξίωλ ηεο Κξήηεο. Αλαιπηηθά αλαθέξνπλ: 

 

Αμηόηηκε θύξηε Αληηπξόεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, 

Με κεγάιε αλεζπρία θαη δπζαξέζθεηα πιεξνθνξεζήθακε από ηνλ δηεζλή αιιά θαη ηνπηθό 

ηύπν όηη κέξνο ηνπ ρεκηθνύ νπινζηαζίνπ ηεο Σπξίαο αλακέλεηαη λα θαηαζηξαθεί ζηα δηεζλή 

ύδαηα ηεο Μεζνγείνπ, κεηαμύ Μάιηαο-Ιηαιίαο - Κξήηεο θαη Ληβύεο. Σύκθσλα κε 

δεκνζηεύκαηα δηεζλώλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κέξνο ηνπ ρεκηθνύ νπινζηαζίνπ ηεο Σπξίαο 

αλακέλεηαη λα θαηαζηξαθεί ζε δηεζλή ύδαηα, δπηηθά ηνπ Ννκνύ Χαλίσλ, κε ηελ κέζνδν ηεο 

πδξόιπζεο ελώ ε όιε επηρείξεζε ηειεί ππό ηνλ ζπληνληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ θαη ηνπ 

Οξγαληζκνύ γηα ηελ Απαγόξεπζε Χξήζεο Χεκηθώλ Όπισλ. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε είδεζε έρεη εύινγα πξνθαιέζεη έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαη αλεζπρία ζε όιν 

ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν ηνλ όπνην  εθπξνζσπνύκε αιιά θαη ζηελ επξύηεξε θνηλσλία ηνπ 

λεζηνύ καο. Αλεζπρία ε νπνία επηηείλεηαη από ηηο δειώζεηο δηαθσληώλ, από έγθξηηνπο 

επηζηήκνλεο ηεο ρώξαο καο, ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζόδνπ  θαηαζηξνθήο ρεκηθώλ όπισλ.  

 

Κύξηε Αληηπξόεδξε ηεο Ειιεληθήο Κπβέξλεζεο, 

Εθθξάδνπκε ηελ θάζεηε αληίζεζε καο ζηελ πξννπηηθή θαηαζηξνθήο ησλ επηθίλδπλσλ απηώλ 

ρεκηθώλ νπζηώλ δπηηθά ηεο Κξήηεο. Αλαινγηδόκελνη ηηο πηζαλέο δξακαηηθέο επηπηώζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ ζην θιεηζηό ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Μεζνγείνπ αιιά θαη ηνλ 



ζνβαξόηαην θίλδπλν πνπ ειινρεύεη γηα ηε δεκόζηα πγεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρώξαο, καο ιππεί βαζύηαηα ην γεγνλόηνο όηη ε δξακαηηθή απηή πξννπηηθή 

αληηκεησπίδεηαη κε ραιαξόηεηα ηόζν από ηελ Ειιεληθή Κπβέξλεζε όζν θαη ηελ Επξσπατθή 

Έλσζε. Η Ειιάδα σο πξνεδξεύνπζα ηεο Ε.Ε. νθείιεη λα παξέκβεη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ απόζεζε ησλ ρεκηθώλ απνβιήησλ 

λνηηνδπηηθά ηεο Κξήηεο κε ηηο ηξαγηθέο θαη αλππνιόγηζηεο επηπηώζεηο πνπ απηή ζα έρεη ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ αιηεία θαη ηνλ ηνπξηζκό ηεο ρώξαο καο. Άιισζηε ε δηεζλήο πξαθηηθή 

επηβάιιεη ηέηνηνπ ηύπνπ ηνμηθά ρεκηθά λα θαηαζηξέθνληαη ζηελ μεξά κέζσ απνιύησο 

ειεγρόκελεο δηαδηθαζίαο. 

 

Γηα ηα παξαπάλσ ζαο θαινύκε λα πξνβείηε ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνηξαπεί ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη λα αλαδεηεζεί άιινο ηξόπνο θαη πεξηνρή 

εμνπδεηέξσζεο ζηελ μεξά έηζη ώζηε ε θαηαζηξνθή ησλ ρεκηθώλ όπισλ ηεο Σπξίαο λα γίλεη 

πξάγκαηη κε αζθάιεηα θαη κε κεζόδνπο πνπ δελ ζα έρνπλ επηπηώζεηο ζην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηε δεκόζηα πγεία, όρη κόλν ηνπ ηόπνπ καο αιιά θαη ηνπ πιαλήηε 

νιόθιεξνπ. 
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