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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
30 ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
•Πού βρίσκονται π μέτρα ασφαλείς λαμβάνονται
και τι καταγγελίε έχουν γίνει Τα τραγικά
συμβάντα από τη Μαλακάσα écas την ΠΥΡΚΑΛ

•Μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ι
οργή στον Λίβανο Εκκλήσεις για διεθνή
έρευνα Βοήθησε μας να ρίξουμε τους
διεφθαρμένους φώναζε το οργισμένο
πλήθος στον Μακρόν ι β ίο
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8 ίο θέμα
Εμανουέλ Μακρόν Η γαλλική βοήθεια δεν θα πάει σε διεφθαρμένα χέρια

Πληθαίνουν οι poavés που ζηιοΰν να ανατεθεί η έρευνα σε διεθνή επιτροπή
εμπειρογνωμόνων i Το πιο δημοφιλέ5 hashtag oto λιβανέζικο Twitter είναι
ιο Κρεμάστε tous Πολλοί Λιβανέζοι προσφέρουν στέγη σε avvoootous tous

Κυμα αλληλέγγυα
και τεράστια οργή
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΑΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Mai
αμήχανη πολιτική ηγεσία

ένα οργισμένο πλήθος

αλλά και μεγάλο κύμα
αλληλεγγύης συνθέτουν το σκηνικό
στη Βηρυτό τρεις ημέρες από την
έκρηξη στο λιμάνι της πόλης που
άφησε πίσω της περισσότερους
από 130 νεκρούς 5.000 τραυματίες
και 250.000 ανέστιους Ανάμεσα
στα θύματα είναι και ευρωπαίοι
πολίτες πολλοί από τους οποίους
είναι γαλλικής καταγωγής ενώ τη
ζωή του έχασε και υπάλληλος της
γερμανικής πρεσβείας

Η κυβέρνηση του Αιβάνου έδωσε
πάντως μόλις τέσσερις ημέρες διορία

στην επιτροπή που σύστησε
προκειμένου να παραδώσει αναλυτική

έκθεση για την καταστροφή
που έζησε η πρωτεύουσα της

χώρας Ουσιαστικά η επιτροπή
καλείται να βρει σε 96 ώρες ποιος
και γιατί άφησε το κατασχεμένο
φορτίο των 2.750 τόνων νιτρικού
αμμωνίου σε μια αποθήκη του λι

μανιού επί έξι ολόκληρα χρόνια
Οπως πάντως σημειώνει η Μοντ
τέτοιες ερωτήσεις μένουν συχνά
χωρίς απάντηση στον Αίβανο Κι
αυτό είναι κάτι που εξηγεί γιατί
πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν
ανατεθεί η έρευνα σε διεθνή επιτροπή

εμπειρογνωμόνων Αυτή
είναι για πολλούς στον Αίβανο η

μοναδική ελπίδα για να μαθευτεί
κάποια στιγμή η αλήθεια

Το συναίσθημα πάντως που κυριαρχεί

προς το παρόν δεν είναι
η ελπίδα αλλά η οργή Το πιο δημοφιλές

hashtag στο λιβανέζικο
rwitter είναι το Κρεμάστε τους
ενώ οργισμένοι πολίτες προπηλάκισαν

τον λιβανέζο πρόεδρο Μισέλ
Αοΰν ο οποίος περιόδευσε μαζί με
τον Εμανουέλ Μακρόν στον τόπο
της καταστροφής Δεν ήταν λίγοι
μάλιστα εκείνοι που ζητούσαν από
τον γάλλο πρόεδρο να ρίξει την
κυβέρνηση του Αιβάνου Βοηθήστε

μας Επανάσταση φώναζε το
οργισμένο πλήθος στον Μακρόν ο
οποίος επισκέφθηκε τη χριστιανική
συνοικία Γκεμαϊζέ που καταστρά¬

φηκε από τις εκρήξεις Ο λαός
θέλει την πτώση του καθεστώτος
έλεγαν ακόμη

Η υπόσχεση Μακρόν
Αυτό που υποσχέθηκε ο Μακρόν
ήταν πως η γαλλική βοήθεια δεν
θα πάει σε διεφθαρμένα χέρια
Και αυτό δεν είναι παρά το άλλο
μεγάλο ερώτημα στη Βηρυτό Πού
θα καταλήξει όλος αυτός ο πακτωλός

χρημάτων μεταξύ των οποίων
και τα 33 εκατομμύρια ευρώ που
εκταμίευσε άμεσα η Ευρωπαϊκή
Ενωση για την ανοικοδόμηση της
πόλης και την ανακούφιση των πληγέντων

Θα μιλήσω με όλες τις πολιτικές

δυνάμεις και θα τους ζητήσω
μια νέα συμφωνία Βρίσκομαι εδώ
σήμερα για να τους προτείνω μια
νέα πολιτική συμφωνία δήλωσε
ο Μακρόν ο οποίος φαίνεται να
αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο
στην οργάνωση της διεθνούς βοήθειας

για τον Αίβανο Παράλληλα
κάλεσε την κυβέρνηση της χώρας
να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση
σε μεταρρυθμίσεις

Σήμερα η προτεραιότητα είναι
η βοήθεια η υποστήριξη στον πληθυσμό

χωρίς προϋποθέσεις Ομως
υπάρχει η απαίτηση την οποία κομίζει

η Γαλλία εδώ και μήνες χρόνια
για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε
ορισμένους τομείς Αν δεν γίνουν
αυτές οι μεταρρυθμίσεις ο Αίβανος
θα συνεχίσει να βυθίζεται είπε
ο Μακρόν για μια χώρα που έχει
σοβαρά προβλήματα στις υποδομές
της από την ηλεκτροδότηση ως την

αποκομιδή των σκουπιδιών που
σχηματίζουν ολόκληρους λόφους
στους δρόμους

Διαψεύδουν τις φήμες
Η αλληλεγγύη εκδηλώνεται και στο
εσωτερικό του Αιβάνου όπου πολλοί

Λιβανέζοι προσφέρουν στέγη σε
αγνώστους τους αλλά και με συμβολικό

τρόπο με το δημαρχείο του
Τελ Αβίβ να φωτίζεται στα χρώματα
της σημαίας της αραβικής χώρας κι

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Ολοι έχουν πάθει ζημιά όλοι θέλουν βοήθεια

Εθελοντέβ συγκεντρώνουν τη Βοήθεια για να τη μοιράσουν otous
πληγέντεβ

της Κατερίνας ροββα

Τον
δικό τους θλιβερό απολογισμό κάνουν

τρεις ημέρες μετά την ασύλληπτη τραγωδία
που χτύπησε τον Αίβανο οι Ελληνες της Βηρυτού

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής
γνωστά μία ελληνίδα υπήκοος έχασε τη ζωή της
στην τρομερή έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα

του Αιβάνου ενώ άλλοι πέντε Ελληνες
έχουν τραυματιστεί οι δύο εκ των οποίων σοβαρά
Ηταν μια μεγάλη καταστροφή που βλέπαμε μόνο

στις ταινίες Δυστυχώς έγινε πραγματικότητα εδώ
στον Αίβανο στην καρδιά της Βηρυτού είπε χθες
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων ο πρόεδρος της ελληνικής
κοινότητας Βηρυτού Πάνος Ανδριώτης Εμείς ως
κοινότητα είχαμε πέντε τραυματίες οι δύο σοβαρά
και οι τρεις έχουν πάρει εξιτήριο μία λιβανέζα πα¬

ντρεμένη με έναν Ελληνα έχασε τη ζωή της ενώ δεν
υπάρχουν Ελληνες μεταξύ των περίπου 100 αγνοουμένων

ανέφερε ο ίδιος Σημειώνεται πως λόγω
των ειδικών συνθηκών εξιτήριο από τα νοσοκομεία
λαμβάνουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλες
συνθήκες θα νοσηλεύονταν όμως είναι αδύνατο το
σύστημα υγείας να αντέξει τόσο μεγάλο όγκο ασθενών
Το κακό είναι σύμφωνα με τον Ανδριώτη ότι πολλοί

από τους Ελληνες έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια τα
αυτοκίνητά τους και θα είναι πολύ δύσκολο να τις επιδιορθώσουν

Κι αυτό επειδή ήδη πριν από την έκρηξη
η χώρα περνούσε μια τρομερή οικονομική κρίση και
τώρα όλο αυτό θα επιβαρύνει την καθημερινή ζωή των
ανθρώπων Για να ζήσει ένας άνθρωπος χρειάζεται
σπίτι δουλειά Τώρα αυτά δεν υπάρχουν και είναι
δύσκολο να φτιαχτούν γιατί μιλάμε για μεγάλες ζημιές

Και δεν μπορεί να βοηθήσει κι ο ένας τον άλλον
γιατί όλοι έχουν πάθει ζημιά όλοι θέλουν βοήθεια
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ενώ κυκλοφόρησε η φήμη πως για
την έκρηξη ευθύνεται ισραηλινός
δάκτυλος Η φήμη δεν επιβεβαιώνεται

ενώ ανυπόστατη φαίνεται
να είναι και η πληροφορία πως ο
ιδιοκτήτης του Rhosus του πλοίου

που έφερε το νιτρικό αμμώνιο
είναι κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου

Περαιτέρω το υπουργείο
Εσωτερικών θα άθελε να διαψεύσει
σημερινά δημοσιεύματα και πληροφορίες

στον ημερήσιο Τύπο που
φέρουν τον ιδιοκτήτη του πλοίου
Rhosus που μετέφερε τους 2.750

τόνους νιτρικής αμμωνίας ότι είναι
κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου
αναφέρεται χαρακτηριστικά σε
ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών

της Κύπρου στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης
Αλλες πληροφορίες θέλουν το με

σημαία Μολδαβίας Rhosus να μην
είναι ρωσικών συμφερόντων αλλά
να ανήκει σε βουλγαρική εταιρεία

τουλάχιστον αυτό λέει ο Νικολάι
Σουκάνοφ επικεφαλής του περιφερειακού

παραρτήματος της Ενωσης
Ρώσων Ναυτικών

Η κυβέρνηση έδωσε μόλΐ5
τέσσερα ημέρε5 διορία
στην επιτροπή που σύστησε
προκειμένου να παραδώσει
αναλυτική έκθεση
για mv καταστροφή

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Iög)s ήταν
βομβιστική επίθεση
ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ να μην οφείλεται
σε δυστύχημα η έκρηξη που ισοπέδωσε τη Βηρυτό
αλλά σε κάτι άλλο που κανένας δεν ξέρει ακόμη
επιμένει να αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ Ακουσα και
τα δύο πράγματα Ακουσα για δυστύχημα Ακουσα

ξέρετε για εκρηκτικά Προφανώς οφειλόταν
σε κάποιο είδος εκρηκτικού είτε πυροδοτήθηκε
βόμβα εσκεμμένα είτε όχι κατέληξε να είναι βόμβα
είπε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που
παραχωρεί από τον Λευκό Οίκο για την πανδημία
του κορωνοϊού Κάποιος ίσως παράτησε φρικτούς
εκρηκτικούς μηχανισμούς κι άλλα πράματα ίσως
Μπορεί να ήταν αυτό Ισως ήταν βομβιστική επίθεση

Δεν νομίζω πως μπορεί να το πει οποιοσδήποτε
αυτή τη στιγμή επέμεινε

Σύμφωνα με μια φήμη που όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί

από καμία πλευρά η πρώτη έκρηξη προκλήθηκε
από βομβιστική επίθεση στόχος της οποίας

ήταν οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ που φυλασσόταν
σε αποθήκη στο λιμάνι Από εκεί υποτίθεται πως
ξέφυγε ο έλεγχος για να ακολουθήσει η δεύτερη
και μεγάλη έκρηξη στην αποθήκη όπου εδώ και έξι
χρόνια φυλασσόταν το νιτρικό αμμώνιο Την ημέρα
της έκρηξης ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο
για φρικτή επίθεση διευκρινίζοντας αργότερα
ότι αξιωματούχοι και στρατηγοί τού είπαν πως
δεν επρόκειτο για βιομηχανικό δυστύχημα αλλά
για επίθεση για βόμβα Ο αμερικανός υπουργός

Αμυνας ωστόσο ανέφερε πως επρόκειτο για δυστύχημα

αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη φήμη
περί επίθεσης όπως ο πρόεδρος του

AMIN ΜΑΑΑΟΥΦ

Βλέπω τα ερείπια
ενός πολιτισμού
Είμαι oiyoupos nos κάποια

στιγμή η Bnpuiôs και
ο Aißavos θα βρουν m δύναμη
να σηκωθούν ξανά Για tous
véous ανθρώπου δεν υπάρχει
άλλη επιλογή από αυΐήν

Αγάπησε
τη Βηρυτό όταν ήταν νέος

την έζησε ως δημοσιογράφος και διανοούμενος

τη μίσησε από την εξορία
του για να την αγαπήσει και πάλι μέσα από τα
βιβλία του Αλλά αυτό που βλέπει τώρα ο Αμίν
Μααλούφ ο λιβανέζος συγγραφέας πολλά
βιβλία του οποίου έχουν μεταφραστεί στα
ελληνικά είναι μόνο τα ερείπια ενός πολιτισμού

Εχω ξανά την αίσθηση που είχα πολλά
χρόνια πριν Ηταν 13 Απριλίου του 1975 Ηταν
Κυριακή Ημουν ένας δημοσιογράφος που
μόλις είχε επιστρέψει από το Βιετνάμ αλλά
θυμάμαι με τρόμο εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα

που κρύφτηκα πίσω από έναν τοίχο για
να αποφύγω τους πυροβολισμούς από τους
οποίους έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από
είκοσι άνθρωποι Δεν ήθελα να μεγαλώσω τα
παιδιά μου σε ένα μέρος όπου ένας 14χρονος
μπορεί να πάρει ένα τουφέκι και να σκοτώσει
Ετσι έφυγα Τον ίδιο τρόμο θα έζησε όποιος
ήταν στη Βηρυτό στις 4 Αυγούστου λέει στην
Κοριέρε ντελα Σέρα

ΗΤΑΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η Βηρυτός ήταν ένα
υπόδειγμα πολυπολιτισμικής συγκατοίκησης
όπου συνυπήρχαν χριστιανοί μαρωνίτες
ουνίτες ελληνορθόδοξοι μουσουλμάνοι
σουνίτες σιίτες και δρούζοι Αλλά σήμερα
Η αποσύνθεση των πλουραλιστικών κοινωνιών

προκάλεσε μια ηθική κατάπτωση
η οποία έπληξε την ανθρώπινη κοινωνία
Είναι μια παρακμή που ξεκίνησε το 1979 με
την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του
Ιράν η οποία γεννήθηκε στα ερείπια μιας
μοναρχίας που θεωρείτο πολύ μοντερνίζουσα
και δυτικότροπη Τον ρόλο της έπαιξε και η
απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εξο¬

πλίσουν τους μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν
Μετά ήρθαν η επίθεση στο Μεγάλο Τέμενος
της Μέκκας από σαουδάραβες ισλαμιστές η
σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν και η νέα
τζιχάντ Από τότε έχει χαθεί κάθε ελπίδα στη
Μέση Ανατολή Εκρήξεις σαν και αυτή που
έγινε στη Βηρυτό είναι το αγωνιώδες θέαμα
ενός πολιτισμού που καταρρέει κάτω από το
βάρος των λαθών του επισημαίνει

Σύμφωνα με τον συγγραφέα της Σαμαρ
κάνδης και του Ναυαγίου των πολιτισμών
τώρα απαιτείται διαύγεια για να δει κανείς με
αντικειμενικό τρόπο ποιος έχει την ευθύνη
και ποιος επέτρεψε να φτάσει ο Λίβανος σε
αυτό το σημείο Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε

λέει Μια χώρα γεννιέται με πολλά
όνειρα και ελπίδες Γεννιέται με την ελπίδα
πως θα εκσυγχρονιστεί και θα γνωρίσει μια
περίοδο ειρήνης και ευημερίας Οταν στη
συνέχεια ανακαλύπτει κανείς πως αυτή η
χώρα δεν θα γνωρίσει αυτήν την περίοδο
πως δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει
αυτά τα όνειρα αρχίζει να νιώθει νοσταλγία
γι αυτήν την ημέρα που δεν θα έρθει ποτέ
Μπορούμε λοιπόν να αποδώσουμε την ευθύνη

στην οικονομική κρίση τη διαφθορά
την πολιτική κρίση Αλλά αυτή η διαδικασία
της αποσύνθεσης έχει ξεκινήσει από πολύ
μακριά Και την ευθύνη έχουν πολλοί όχι
ένας συμπληρώνει

Ηταν το 1993 όταν ο Αμίν Μααλοϋφ τιμήθηκε

με το βραβείο Γκονκούρ των γαλλικών
γραμμάτων Και ήταν με αφορμή εκείνη τη
βράβευση που είχε πει πως εξακολουθούσε
να έχει πίστη στον άνθρωπο και ας τον περνούσαν

κάποιοι για ερημίτη Αλλά σήμερα
Εχει την ίδια πίστη Δεν είναι αυτός ο κόσμος
στον οποίο είχα ελπίσει απαντά Δεν είναι
η κοινωνία που είχε ονειρευτεί η γενιά μου
Ημασταν σίγουροι πως με λίγη σύνεση ορθή
σκέψη και ανθρωπισμό θα καταφέρναμε να
ζήσουμε ειρηνικά παρά τις όποιες διαφορές
μας Δεν συνέβη κάτι τέτοιο και γι αυτό λυπάμαι

πολύ Συγχρόνως όμως είμαι σίγουρος
πως κάποια στιγμή η Βηρυτός και ο Λίβανος
θα βρουν τη δύναμη να σηκωθούν ξανά Για
τους νέους ανθρώπους δεν υπάρχει άλλη
επιλογή από αυτήν

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
KAPATPANTOY

ΓΝΩΜΗ

Bnpuios κενό ασφαλείς

Η έκρηξη ατη Βηρυτό που άφησε πίσω της εκατοντάδες

νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες θυμίζει με τον
πλέον δυσάρεστο τρόπο πως ζούμε σε μία εποχή

καθημερινής διακινδύνευσης Οι απειλές και οι κίνδυνοι
ασφάλειας έχουν πλέον πολλαπλασιαστεί και οι περιπτώσεις
των αποκαλούμενων μαύρων κύκνων black swans είναι
συχνότερες Από τις δασικές πυρκαγιές ως αποτέλεσμα
μεταξύ άλλων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έως
και την πανδημία αποδεικνύεται πως είναι απαραίτητη όσο
ποτέ μία συνολική προσέγγιση της ασφάλειας Σε αυτό το
ολιστικό πλαίσιο οι καταστροφές και τα ατυχήματα έχουν
σημαντική θέση καθώς ο αστάθμητος παράγοντας είναι
εντονότερος αλλά και οι απώλειες όπως και στην περίπτωση
της Βηρυτού μπορεί να είναι μαζικές

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το σχέδιο της νέας Στρατηγικής
Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης EE Μεταξύ των βασικών
της προβλέψεων υπάρχει η προστασία και ο ολοκληρωμένος
σχεδιασμός ασφάλειας για τις κρίσιμες υποδομές Δεν πρέπει
να ξεχνάμε πως η EE μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις των

τελευταίων ετών έχει εντάξει στο
ίδιο πλαίσιο με τις κρίσιμες υποδομές

και τους δημόσιους χώρους
ως μαλακούς στόχους Δεν είναι
όμως μόνο η EE που δίνει έμφαση
στην ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών

Παγκόσμια σε όλες τις απειλές
ασφάλειας γίνεται ειδική αναφορά
σε αυτές Γι αυτό και υπάρχουν
ειδικά επιχειρησιακά σχέδια που
προϋποθέτουν τη συμμέτοχη και

τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών φορέων
Τα λιμάνια όπως στην περίπτωση της τραγωδίας στη Βηρυτό

είναι από τις πλέον στρατηγικές κρίσιμες υποδομές
καθώς έχουν ιδιαίτερη κίνηση και πιθανόν είναι περισσότερο
ευάλωτα σε απειλές κινδύνους και ατυχήματα Η παρουσία
πολλών εταιρειών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και
οι ναυτιλιακές εταιρείες που εκπροσωπούν συμφέροντα
διαφόρων χωρών συνθέτουν ένα πολύπλοκο μωσαϊκό Αυτός

είναι άλλωστε και ο λόγος που υπάρχουν εξειδικευμένα
σχέδια ασφάλειας και πρωτόκολλα ενεργειών για τα λιμάνια

Μπορεί
η EE να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις

για τις κοινές προδιαγραφές ασφάλειας και τη
συνεργασία πολλών και διαφορετικών φορέων

Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα και στον ίδιο βαθμό και σε
χώρες εκτός EE Η περίπτωση του Λιβάνου είναι ειδικότερη
Ο Λίβανος είναι μία χώρα που τα τελευταία χρόνια κυρίως
μετά το 2005 έχει δοκιμαστεί σκληρά σε διάφορα επίπεδα
Η μεγάλη έκρηξη που εξαφάνισε ένα μέρος της πρωτεύ
ουσάς της και προκάλεσε τόσο πολλά θύματα προκλήθηκε
μέσα σε αυτό που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε κενό
ασφάλειας Σε αρκετές περιπτώσεις εκουσίως ή ακουσίως
έχουν υπάρξει παραλείψεις σε προδιαγραφές πρωτόκολλα ή
διαδικασίες ελέγχων που κάνουν πιο ευάλωτη μία υποδομή
ή έναν χώρο Αυτό το κενό ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει
σε μία επίθεση ή σε ένα δυστύχημα το οποίο όπως στην
περίπτωση της αποθήκης με την εκρηκτική ύλη μπορεί να
προκαλέσει ανεπανόρθωτες καταστροφές σε περιουσίες και
υποδομές και πολλά ανθρώπινα θύματα

Μία αποθήκη με νιτρικό αμμώνιο χωρίς φύλαξη για έξι
χρόνια σε συνδυασμό με τη μη πραγματοποίηση ελέγχων
από τις Αρχές ήταν το σκηνικό της τέλειας τραγωδίας Πέραν
της υποστήριξης στο έργο των Αρχών της δοκιμαζόμενης
Βηρυτού είναι κρίσιμο αυτή η τραγωδία να οδηγήσει στην
εντατικοποίηση της συνεργασίας για την εφαρμογή και τον
έλεγχο ενιαίων διαδικασιών ασφάλειας Οι κρίσιμες υποδομές
αντιμετωπίζουν πολλές απειλές και κινδύνους γι αυτό και
πρέπει να θωρακιστούν

Ο Τριαντάφυλλο Kapaipavros είναι διεθνολόγοβ δρ Ευρωπαϊκήε Ασφά
λειαβ και Νέων Απειλών Επιστημονικόβ συνεργάτηε ΕΛΙΑΜΕΠ

30 εν δυνάμει βόμβε5
μαμούθ στην Ελλάδα

0 xapms των αποθηκών εκρηκτικών
α Που βρίσκονται και nobs διακινούνται
12.000 τόνοι εκρηκτικών κάθε χρόνο στη χώρα
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ Γ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περίπου
30 εν δυνάμει βόμβες

μαμούθ σε στρατιωτικές
και ιδιωτικές εγκαταστάσεις

όπου βρίσκονται αποθηκευμένες
μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών
υπάρχουν διάσπαρτες σε όλη την
Ελλάδα Θα μπορούσαν αν υπάρχουν

απροσεξία και ελλιπή μέτρα
ασφαλείας να προκαλέσουν σοκ
και δέος αντίστοιχο με τη φονική
έκρηξη της Βηρυτού που προκάλεσε
εκατόμβη θυμάτων

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα

παράγονται και διακινούνται
ετησίως περίπου 12.000 τόνοι νιτρικού

αμμωνίου και άλλων εκρηκτικών
υλών ποσότητα περίπου πενταπλάσια

από αυτήν που προκάλεσε την
καταστροφή στον Λίβανο Δραματικά
συμβάντα όπως οι φονικές εκρήξεις
στο εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην
Ελευσίνα και το Λαύριο το 1980
και το 1997 σε στρατιωτική
μονάδα στις Κεχριές Ko
ρίνθου το 1 996 ή η τεράστια

καταστροφή στη
Μαλακάσα το 1987
αποτελούν δείγματα

του κινδύνου που
μπορεί να υπάρχει
και στη χώρα μας
από αποθήκες νιτρικού

αμμωνίου
εκρηκτικών και
πυρομαχικών

ΤΑ ΝΕΑ αποκαλύπτουν

σήμερα
τον χάρτη των

αποθηκών με εκρη
κτικά στη χώρα μας
και των κινδύνων που
μπορεί να απορρέουν σε
πολλές περιπτώσεις Στη
χώρα μας υπάρχουν αρχικά
έξι ιδιωτικοί χώροι όπου είναι
αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες
εκρηκτικών Η μεγαλύτερη εξ αυτών

είναι στην Τανάγρα Ανήκει σε
ιδιωτική εταιρεία παραγωγής εκρηκτικών

Εκεί σε αποθήκες βρίσκονται

περίπου 2.600 τόνοι νιτρικού
αμμωνίου Για τις συγκεκριμένες
αποθήκες εκκρεμεί απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας η σχετική

συζήτηση πραγματοποιήθηκε
τον Μάρτιο ύστερα από αναφορές
κατοίκων ότι αυτή η εγκατάσταση
περιλαμβάνει τέσσερις αποθήκες
εκρηκτικών υλών χωρητικότητας
50 τόνων η καθεμία τρεις αποθήκες
νιτρικού αμμωνίου χωρητικότητας

800 τόνων οι δύο πρώτες και 1 000
τόνων η τρίτη και μία εγκατάσταση

παραγωγής εκρηκτικών ουσιών
που δεν έχουν όμως τις απαραίτητες
από τον νόμο αποστάσεις Κι έτσι
ελλοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος
κάτι που φαίνεται να έγινε και στον
Λίβανο όπου εξαϋλώθηκε η αποθήκη
εκρηκτικών στο λιμάνι της Βηρυτού
που είχε περίπου 2.700 τόνους Μια
καταγγελία ωστόσο για την εν λόγω
αποθήκη που αντικρούουν οι υπεύθυνοι

της εταιρείας

Η συνέχεια
Επίσης μεγάλος χώρος φύλαξης
εκρηκτικών με 680 τόνους νιτρικού
αμμωνίου υπάρχει στα Γρεβενά ενώ
άλλη μία στα Δερβενοχώρια που
ανήκει στην Ελληνική Βιομηχανία

Οπλων που έχει 1.500 τόνους της
συγκεκριμένης ύλης

Αποθήκες με αυτό το υλικό υπάρχουν

στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο
με μικρότερες αποθηκευμένες ποσότητες

της τάξης των 30-60 τόνων

εκ των οποίων για τη δεύτερη
υπάρχουν αναφορές για προβλήματα
ασφαλείας Αποθηκευμένη ποσότητα
νιτρικού αμμωνίου βάρους περίπου
300 τόνων υπάρχει και στο παλιό
εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στο Λαύριο
Τον Δεκέμβριο του 1 980 από έκρηξη
250 κιλών στις εγκαταστάσεις της

ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα τραυματίσθηκαν

20 άτομα ενώ υπήρξαν
καταστροφές σε γειτονικά σπίτια
Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο είχαν
γίνει και άλλα ατυχήματα το 1979
όπου είχε σκοτωθεί ένας ιδιώτης
Τον Αύγουστο του 1997 είχε σημειωθεί

επίσης έκρηξη στο εργοστάσιο
της ΠΥΡΚΑΛ στο Λαύριο με αποτέλεσμα

τον θάνατο ενός ατόμου και
τον τραυματισμό πολλών άλλων

Σημειώνεται ότι πελάτες των
εταιρειών παρασκευής εκρηκτικών
είναι περίπου 80 μεταλλεία λατομεία
αλλά και κατασκευαστικές εταιρείες

οδικών έργων οι οποίες όμως
δεν κάνουν αποθηκεύσεις μεγάλων
ποσοτήτων εκρηκτικών ενώ προχωρούν

με λίγες εξαιρέσεις στην
άμεση χρήση τους

Ο στρατός
Ακόμη υπολογίζεται ότι σε 20 τουλάχιστον

μάχιμες μονάδες των Ελληνικών

Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχουν
αποθήκες εκρηκτικών και πολεμοφοδίων

ορισμένες εξ αυτών είναι
υπόγειες που ελέγχθηκαν μετά τη
φονική έκρηξη το 201 1 σε στρατόπεδο

στο Μαρί της Κύπρο Σύμφωνα
με αρμόδιους επιτελείς και πυροτεχνουργούς

του Στρατού
ο βασικός κανόνας είναι να
αποθηκεύονται ξεχωριστά
οι εκρηκτικές ύλες από
τους πυροκροτητές σε
αποθήκες ειδικών προδιαγραφών

και μακριά από
κατοικημένες περιοχές

Ωστόσο προβληματισμό
για τα ακριβή μέτρα

φύλαξης προκαλούν οι
περιπτώσεις κλοπών από
ορισμένες από αυτές τις
αποθήκες μέχρι στιγμής

είναι γνωστές 27 καταγραφείσες

κλοπές στρατιωτικού
υλικού μετά το 1975 όμως

γ εκτιμάται ότι υπάρχουν και
άλλες που δεν έχουν εντοπισθεί

ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί
Σημειώνεται τέλος ότι τα μεσάνυχτα

μεταξύ 24ης και 25ης Δεκεμβρίου
του 1987 σημειώθηκε έκρηξη

στο στρατόπεδο της Μαλακάσας στο
39ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού
Αθήνας Λαμίας

Τότε νάρκες εμπρηστικές βόμβες

βλήματα όλμων φωτοβολίδες
σφαίρες και άλλα πυρομαχικά έσκαγαν

ταυτόχρονα για 12 συνεχόμενες
ώρες Τα βλήματα εκτοξεύονταν

προς κάθε κατεύθυνση Ως αιτία της
έκρηξης αναφέρθηκε διάβρωση
υλικού ή απροσεξία στρατιωτικού
Ομως αργότερα αναπτύχθηκε και
μια θεωρία για σκόπιμη πράξη ώστε
να αλλοιωθούν δεδομένα διεθνούς
λαθρεμπορίου όπλων
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