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Η Συρία βρίσκεται σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου ήδη από το 2011. Την 

9η Σεπτεμβρίου 2013, η Ρωσία πρότεινε στη Συρία να παραδώσει τα χημικά όπλα 

της. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας χαιρέτισε την πρόταση. Την 14η 

Σεπτεμβρίου 2013, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν και υπέγραψαν στη Γενεύη 

της Ελβετίας τη Συμφωνία πλαίσιο για την Εξάλειψη των Χημικών Όπλων της 

Συρίας. Την 14η Σεπτεμβρίου 2013, με αναφορά της που δημοσιεύτηκε από τον 

Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), η Συρία ζήτησε την 

«προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων». 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2013, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα 

το ψήφισμα υπ' αριθμό 2118 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του OPCW, το οποίο 

απαίτησε την καταστροφή, ή την απομάκρυνση των χημικών όπλων της Συρίας 

μέχρι τα μέσα του 2014. Την 15η Νοεμβρίου 2013 το BBC αποκαλύπτει, ότι η 

Αλβανία δεν Θα επιτρέψει την καταστροφή των χημικών όπλων στο έδαφος της. 

Επίσης, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Νορβηγία, που θεωρούνταν ως πιθανές 

εναλλακτικές τοποθεσίες για την καταστροφή των χημικών όπλων, αρνήθηκαν. 

Μια εναλλακτική είχε μείνει: Να καταστραφούν τα χημικά σε έδαφος της Συρίας. 

Απορρίφθηκε όμως ως πρόταση εξαιτίας πιθανών επιπλοκών σε θέματα 

ασφαλείας στη Συρία (εμπόλεμη ζώνη). Τότε με απόφασή του ο OPCW, στον οποίο 

μέλος είναι η Ελλάδα, πρότεινε την υδρόλυση των χημικών εν πλω ή επί πλωτού 

μέσου νότια της Κρήτης, εκτός εθνικών υδάτων. Η μέθοδος δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί ποτέ σε μια κλειστή θάλασσα, όπως η Μεσόγειος. Η μονάδα 

καταστροφής είναι μια μετασκευασμένη χερσαία μονάδα. 



 
 

Περισσότερα πλοία διαφορετικών σημαιών, μεταφέρουν 700 τόνους 

χημικών όπλων και πρόδρομων ενώσεων διερχόμενα αυτή τη στιγμή μέσα από τα 

χωρικά μας ύδατα, νοτίως της Κρήτης κινούμενα προς λιμάνια της Ιταλίας και της 

Ισπανίας. Αυτό θα συνεχίσει με πολλαπλές αλληλένδετες μεταφορές να γίνεται 

μέχρι τον Ιούνιο του 2014 σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του OPCW που η 

χώρα μας συνυπογράφει. 

Δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση, ενώ έχουν γίνει αρκετές 

επερωτήσεις, αναφορές και παρεμβάσεις μέσα στη Βουλή από 51 Βουλευτές της 

μείζονος αντιπολίτευσης, έναν Βουλευτή της ελάσσονος αντιπολίτευσης, τέσσερις 

βουλευτές της συμπολίτευσης, πέντε Κρήτες βουλευτές (τέσσερις της 

συμπολίτευσης και έναν της μείζονος αντιπολίτευσης), τρεις Έλληνες 

Ευρωβουλευτές στο Κοινοβούλιο της Ε.Ε., τριανταεπτά Ευρωβουλευτές 

(συμπεριλαμβανομένων και Ελλήνων) στο Κοινοβούλιο της Ε.Ε. και επίσης έχουν 

πρωτοκολληθεί επιστολές παρέμβασης από την Περιφέρεια Κρήτης.  

Σε λαϊκή συνέλευση που έλαβε χώρα στο Αρκάδι Ρεθύμνου την 23.03.2014 

10.000 πολίτες διαδήλωσαν ειρηνικά και ψήφισαν δια ανατάσεως της χειρός τη 

«Διακήρυξη του Αρκαδίου», ενώ συλλέχθηκαν πάνω από 400 υπογραφές 

εκπροσώπων φορέων από όλους τους νομούς της Κρήτης.  

Ας σημειωθεί τέλος η σαφής παραβίαση του περιβαλλοντικού ποινικού 

δικαίου: Νόμος 4042/2011, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) στο προκείμενο θέμα. 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 



 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Έχουν διαπραχθεί – και αυτή την ώρα συνεχίζουν να διαπράττονται – μία 

σειρά σοβαρών παραβιάσεων του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς 

Δικαίου, με ευθύνη των οργάνων της Ελληνικής Πολιτείας, κατά την αντιμετώπιση 

του κρίσιμου θέματος της μεταφοράς και καταστροφής των χημικών όπλων της 

Συρίας, με τη διαδικασία υδρόλυσής τους, στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.  

Η απόκρυψη από την Ελληνική κοινωνία των κινδύνων που περιέχει αυτό 

το εγκληματικό εγχείρημα του OPCW (Οργανισμός για την Απαγόρευση των 

Χημικών Όπλων), του οποίου τη διευκόλυνση υλοποίησης αρνήθηκαν όλες οι 

όμορες της Συρίας χώρες, ακόμη και οι Σκανδιναβικές (αισθανόμενες τις ευθύνες 

τους απέναντι στους Λαούς τους), πέραν των πολιτικών και ποινικών ευθυνών, 

είναι ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας και προστασίας της Χώρας και αυτής της ίδιας 

της ύπαρξής μας. 

Τυχόν ατύχημα κατά τη μεταφορά ή την διαδικασία (υδρόλυσης) των 

χημικών όπλων στην ευρύτερη δική μας περιοχή, θα σημαίνει καταστροφή 

μεγαλύτερης έκτασης εκείνης του Τσερνομπίλ και αχρήστευση της γεωγραφικής 

περιοχής μας για δεκαετίες! 

Κάνουμε έκκληση: προς την υπόλογο ελληνική κυβέρνηση, προς 

όλους τους πολιτικούς ηγέτες, την επιστημονική κοινότητα, τις Εκκλησίες 

της Ελλάδος και της Κρήτης και τους ευαίσθητους για το περιβάλλον 

διεθνείς Οργανισμούς για συναντίληψη και δράση. 

 

ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕ: 

 

Την αναβολή των παράλογων και επικίνδυνων ενεργειών που 

ευθέως μας απειλούν και απαιτούμε την άμεση και πλήρη ενημέρωση της 

Βουλής και του Ελληνικού Λαού. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

(Προοίμιο)  

 

Αποτελεί κοινό τόπο και κοινή ευθύνη ότι η βαθιά και πολύπλευρη κρίση θεσμών και 

αξιών που διέρχεται η χώρα μας οφείλεται προεχόντως στο σοβαρό έλλειμμα Ανθρωπιστικής 

και Κλασικής παιδείας, κυρίαρχο συστατικό της οποίας είναι η Ελληνική γλώσσα.  

Τα καίρια πλήγματα που υπέστη τις τελευταίες δεκαετίες η γλώσσα μας, μετά τις 

αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, από διαφορετικές κυβερνήσεις, την οδήγησαν 

στο σημερινό ολισθηρό κατήφορο κακοποίησής της, όπως διαπιστώνουμε καθημερινώς:  με 

τους βαρβαρισμούς και σολοικισμούς, την παραμορφωτική εκφορά λόγου που ακούμε ακόμη 

και από παρουσιαστές ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης, την αυξανόμενη χρήση ξενόφερτων 

λέξεων, την αδυναμία έκφρασης της νεολαίας – και όχι μόνο – λόγω του εξαιρετικά φτωχού, 

800 περίπου λέξεων, λεξιλογίου, που χρησιμοποιεί καθημερινά. 

Με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της Νεοελληνικής μετά από την αποκοπή της από 

την Αρχαία ελληνική (ύστερα από την κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο 

γυμνάσιο) η γλώσσα μας έχει καταστεί πλέον  ένα γλωσσικό μόρφωμα επικοινωνιακού και 

μόνο χαρακτήρα. 

Αλλά η γλώσσα – ιδιαίτερα μάλιστα η Ελληνική – δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας αλλά 

μέσον έκφρασης, εργαλείο σκέψης, διανόησης, πρόσβασης στην γνώση, φορέας πολιτισμού και 

ιστορικής μνήμης, μέσον έκφρασης του ψυχισμού και του πνευματικού επιπέδου ενός λαού 

αλλά και το βασικό δομικό υλικό όλων των κατασκευών στο χώρο του πνεύματος. 

Και όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν δεν είχε καταργηθεί η συνταγματική προστασία 

της γλώσσας μας, που υπήρχε μέχρι το  Σύνταγμα του 1975. Προστασία μάλιστα που υπάρχει σε 

άλλες χώρες, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν την δική μας  βαριά γλωσσική κληρονομιά (όπως 

π.χ. Γαλλία, Ρωσία, Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Αίγυπτος κλπ). Επ’ ευκαιρία ας 

σημειωθεί: Στην Ιταλία ιδρύθηκαν πρόσφατα εκατοντάδες κλασικά λύκεια (όπου διδάσκονται 

αρχαία ελληνικά παράλληλα με τα λατινικά). Στην Βρετανία αποφασίστηκε από το 2014 η 

εισαγωγή στα δημόσια δημοτικά τους σχολεία των αρχαίων ελληνικών με το σκεπτικό ότι  



 

βοηθούν τα παιδιά να μάθουν σε βάθος, να σκέπτονται και να χειρίζονται σωστά την αγγλική. 

Στην Αυστραλία καθιερώθηκε ήδη η υποχρεωτική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (κατ’ 

επιλογήν) γλώσσας μετά τα αγγλικά. Πρόσφατα δε και στα σχολεία των ΗΠΑ εισήχθη 

επιτέλους η ελληνική ως κατ’ επιλογήν γλώσσα. 

Ενόψει τούτων είναι αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα η διασφάλιση  του ε ν ι α ί ο υ  

της γλώσσας μας από την εποχή του Ομήρου μέχρι των ημερών μας, ως κυρίαρχου στοιχείου 

της εθνικής μας οντότητος, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της παγκόσμιας διανόησης. Είναι 

πλέον επιβεβλημένη η χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για την Παιδεία που θα ασκείται από 

ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο Συμβούλιο προσωπικοτήτων εκλεγόμενο με ηυξημένη 

πλειοψηφία από την Βουλή των Ελλήνων.   

Αποτελεί χρέος της χώρας μας, έναντι του εαυτού της αλλά και της ανθρωπότητας, να 

ηγηθεί μιας προσπάθειας επανόδου στα ανθρωπιστικά γράμματα που είναι η πεμπτουσία 

της Εκπαίδευσης, της Παιδείας, του Ελληνικού Πολιτισμού και του Ελληνικού Λόγου.  

Είναι υπέρτατο καθήκον όλων μας όχι μόνο να προστατεύσουμε αλλά και να 

προαγάγουμε και διαδώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την γλώσσα μας.  Αν συνεχισθεί ο 

σημερινός κατήφορος, οι κάτοικοι  της χώρας μας μετά από κάποια χρόνια δεν θα γνωρίζουν 

ελληνικά, όπως συνέβη με τους Ποσειδωνιάτες στο ανέκδοτο ποίημα του Καβάφη. 

Η εθνική μας κυριαρχία δεν κινδυνεύει τόσο από τους δανειστές μας όσο από το 

ενδεχόμενο να χαθεί η γλώσσα μας, η οποία όπως είπε ο Καζαντζάκης, είναι η αληθινή πατρίδα 

μας! Αν η γλώσσα μας χαθεί, χάνεται και ο λαός μαζί της! 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά κακοποίησης της 

ελληνικής γλώσσας παρά τις προσπάθειες της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και 

ορισμένων συνειδητών εργατών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. 

Η αδιαφορία των πολλών, μπροστά στο φαινόμενο του βιασμού και της απαξίωσης της 

ελληνικής γλώσσας και η σταδιακή περιθωριοποίησή της σε κρίσιμους τομείς της 

επιστημονικής αλλά και της καθημερινής μας ζωής, ιδιαίτερα μας προβληματίζει. 

Μας προβληματίζει η ανεύθυνη και ασυνείδητη εγκατάσταση μιας ξένης γλώσσας ως 

γλώσσας επικοινωνίας στις διοικήσεις των τραπεζών, σε ορισμένους κυβερνητικούς χώρους, 



 

στη δημόσια διοίκηση και η με αφόρητο πιθηκισμό κατακλυσμιαία παρουσία της στο εμπόριο, 

τον τουρισμό, τη διαφήμιση και τα Μ.Μ.Ε.. 

Ανησυχούμε με την άλογη εισβολή στο λεξιλόγιο, ιδίως των νέων ανθρώπων, με ένα 

ευτελή μιμητισμό, ξένων λέξεων και όρων πολλές φορές υποδεέστερων σε εννοιολογική 

πληρότητα ως προς το ακριβές περιεχόμενό τους, έναντι  εκείνων της πλούσιας μητρικής μας 

γλώσσας. 

Ιδίως αυτή την περίοδο της πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών και της μόνιμης 

εγκατάστασης σε κάθε ελληνικό σπίτι των ποικίλων διαδικτυακών και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ουσιαστικά μέσων  επιβολής της κυρίαρχης ξένης γλώσσας, οι κίνδυνοι 

αποδυνάμωσης της δικής μας γλώσσας, του μοναδικού αυτού μέσου επιβίωσης επί χιλιετίες της 

φυλής και του Έθνους μας, είναι πλέον ορατοί. 

Ήρθε επομένως η ώρα της ιστορικής αντίστασης. Αντίστασης στην επιπόλαια και 

ανεύθυνη προσχώρηση στους πάσης μορφής γλωσσικούς πιθηκισμούς που σαρώνουν την 

Χώρα. Ήρθε η ώρα αυτή η παρούσα πολιτεία να καταλάβει τι διακυβεύεται και να αναλάβει τις 

τεράστιες ευθύνες της. 

[Η γλώσσα ασφαλώς δεν καθορίζεται ούτε αστυνομεύεται με νόμους. 

Διαμορφώνεται ανάλογα με τις διαχρονικές ανάγκες του λαού. 

Οι ανάγκες όμως του Λαού καθορίζονται στην εποχή μας «ελεύθερα»; ή από 

την ασυδοσία των ΜΜΕ, των επιτήδειων, της τρέλας του συρμού και των 

συμφερόντων της αγοράς;] 

Ως εκ τούτου, η προστασία της ελληνικής γλώσσας είναι τώρα, σήμερα… χθες, η ύψιστη 

εθνική ανάγκη. 

Οι Έλληνες τ. Βουλευτές και Ευρωβουλευτές αισθανόμενοι τους κινδύνους και τις 

συνέπειες από την συνέχιση μιας εγκληματικής συμπεριφοράς όλων όσοι έχουν αντίληψη της 

σημασίας των κινδύνων για Την επιβίωση του Έθνους των Ελλήνων, καλούν σε ουσιαστική 

συμπαράταξη και συστηματική πανεθνική προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση ενός 

φαινομένου που παράλληλα βλάπτει και αστόχαστα ατιμάζει την ιστορία μας. 

 

Για όλα τα προηγούμενα 

Καλούμε τους σημερινούς αντιπροσώπους του Λαού στην Ελληνική Βουλή να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους και να στηρίξουν αποφασιστικά στις προτάσεις τους για 

την Αναθεώρηση του Συντάγματος την: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ  

 

Οι τελευταίες διεργασίες στη Θράκη προβληµατίζουν έντονα το σύνολο των Μελών 

της Ένωσης των τέως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών καθώς εµφανίζουν όλα τα στοιχεία µιας 

σοβαρής κρίσης µε τραγικές ορατές συνέπειες. 

Οι όποιες καθυστερήσεις ενός ευνοµούµενου και εθνικά υπεύθυνου κράτους στη 

λήψη των αναγκαίων πλέον µέτρων στη Θράκη, είναι συµπεριφορά καταδικαστέα και εθνικά 

απαράδεκτη. Είναι ιστορική δοκιµασία. 

Κάποιες γελοίες παραινέσεις «ενόχων», για την δήθεν πρόκληση ανησυχιών από την 

ανάδειξη του τεράστιου αυτού εθνικού θέµατος, µας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Ο 

Ελληνισµός πρέπει να είναι σε εγρήγορση σε ύψιστο βαθµό. Οι κίνδυνοι είναι ορατοί. Τα 

αρµόδια υπουργεία έχουν από µακρού πλήρη την εικόνα της σοβαρότητος της όλης 

καταστάσεως και δυστυχώς εκ των πραγµάτων αποδεικνύεται ότι καθεύδουν. 

Ατυχώς, οι πολλές προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν µε κόπο και κόστος δεν 

απέδωσαν γιατί δεν είχαν συνέχεια και οι λόγοι των ιθυνόντων δεν είχαν συνέπεια. 

Η µεγάλης γεωπολιτικής σηµασίας (και «πολυπόθητη» για κάποιους) περιοχή της 

Θράκης, τα διαµορφωµένα συµφέροντα και οι γεωστρατηγικές βλέψεις των συµµάχων και 

«φίλων» µας, γίνονται κίνδυνοι ουσιαστικοί και όχι πλέον θεωρητικοί. 

Ο µεγαλοµανής γείτονας συνεχίζει να  διατηρεί σταθερά τον επεκτατικό του 

σχεδιασµό για την αναβίωση της οθωµανικής του κυριαρχίας στην περιοχή και ορισµένοι 

άλλοι συνακόλουθα καιροσκοπούν. 

Ανταποκρινόµενοι µε αίσθηµα ευθύνης στις ανησυχίες του Λαού που στο παρελθόν 

µας εµπιστεύθηκε και µας τίµησε 

 

Κάνουµε ΕΚΚΛΗΣΗ και ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Όλους όσοι µπορούν να συµβάλουν - και σε όσους η Ελληνική ∆ηµοκρατία 

παρέχει το δικαίωµα να αποφασίζουν αυτή την ιστορική περίοδο -να κινηθούν χωρίς 

καθυστέρηση στην εφαρµογή σοβαρών, δηµοκρατικών και αποτελεσµατικών µέτρων 

στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου προστασίας της Θράκης. Οι καιροί ου µενετοί! 
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