
Ευρωεκλογές Μάιος 2014 - Ανοικτή επιστολή προς τους υποψηφίους  

Αγαπητοί υποψήφιοι για την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών από το 2014 ως το 2019. Επιδιώκετε την εκλογή για την 

προάσπιση των συμφερόντων μας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο υψηλότερο επίπεδο της δημοκρατικής ευρωπαϊκής 

διοίκησης : το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αντιπροσωπεύουμε χιλιάδες πολίτες σε δεκάδες σωματεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς αποτελούμε επίσης μέρος αυτού 

του μεγάλου ποσοστού των πολιτών που έχουν χάσει την πίστη τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους πολιτικούς 

εκπροσώπους μας. Πιστεύουμε ότι ως επί το πλείστον εξυπηρετούν εταιρείες και άλλα πολιτικά συμφέροντα επιζήμια για τους 

πολίτες. Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν μπορεί να είχαμε ψηφίσει με κάποιο μέτρο ελπίδας, σήμερα είμαστε απογοητευμένοι 

και δεν είναι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουν λευκές επιταγές. Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είσαστε πρόθυμοι να 

κάνετε για τους ευρωπαίους πολίτες σε ένα πολύ σοβαρό θέμα : Τη χειραγώγηση του κλίματος, ένα τετελεσμένο γεγονός, που 

εκτέθηκε από τους συλλόγους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο χρόνο. 

Ένα παράδειγμα θεσμικής αδιαφορίας και περιφρόνησης για τους πολίτες 

Στις 8 και 9 Απριλίου 2013, οργανώσεις από 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέθεσαν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ένα 

συνέδριο υπό την αιγίδα της ευρωβουλευτού κυρίας Tatjana Zdanoka, τις ανησυχίες τους για τους παράνομους αεροψεκασμούς 

του ευρωπαϊκού ουρανού, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παράνομης χειραγώγησης του κλίματος / προγράμματα γεωμηχανικής, 

ως συνέχεια του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Περιβάλλον, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική», που 

εγκρίθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1999, με βάση την έκθεση A4-005/99 από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Ασφάλειας και 

Πολιτικής Άμυνας. 

Στο σημείο Τ και στην παράγραφο για " HAARP - Ένα στρατιωτικό οπλικό σύστημα με καταστροφικές συνέπειες για το κλίμα ", 

η Έκθεση κατέστησε σαφές ότι : 

«παρά τις υφιστάμενες συμβάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική έρευνα για την χειραγώγηση του 

περιβάλλοντος ως όπλο , όπως αποδεικνύεται για παράδειγμα από το εγκατεστημένο στην Αλάσκα σύστημα 

HAARP. Tο HAARP oρίζεται ως ένα οπλικό σύστημα που διαταράσσει το κλίμα, έξω από κάθε νομικό πλαίσιο, 

αποτελεί θέμα παγκόσμιας ανησυχίας και πρέπει να θεωρηθεί ως σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, με 

ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή». 

Το τελευταίο συνέδριο μας είχε τίτλο "Πέρα από τις θεωρίες της τροποποίησης του κλίματος - H κοινωνία των πολιτών εναντίον 

της γεωμηχανικής». Κλήθηκαν να παραστούν όλα τα μέλη του κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά παρά τη 

σημασία του αντικειμένου ΚΑΝΕΝΑΣ δεν παρέστει. Ούτε κανένας εκπρόσωπος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήρθε στη 

συνέντευξη Τύπου μετά την εκδήλωση. 

 

Μια ΕΛΠΙΔΑ 

Μετά τη διάσκεψη, μια αναφορά υποβλήθηκε στην Επιτροπή επί των Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία 

ζητούσε μια ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα - σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την προστασία των καταναλωτών 

-, που λαμβάνουν χώρα χωρίς τη γνώση και συναίνεση των πολιτών και σε πλήρη αντίθεση προς την αρχή της προφύλαξης και τα 

οποία παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών , όπως ορίζονται στις Συνθήκες , όπως το δικαίωμα στην 

υγεία, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην ακεραιότητα, καθώς και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Μας έχει μόλις 

κοινοποιηθεί ότι αυτή η αναφορά ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ. ( Βλ. συνημμένα έγγραφα και www.skyguards-net.org ) 

Η κοινωνία των πολιτών ενθαρρύνεται από την παρούσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , η οποία δίνει ελπίδα. 

Ωστόσο, οι επερχόμενες εκλογές εγείρουν ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν πριν από την 25η Μαΐου. Σε αυτή 

την προοπτική και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σοβαρό αυτό ζήτημα συνεπάγεται επίσης αντισυνταγματική επίθεση στην εθνική 

κυριαρχία και έχει ιδίως σχέση με την επισιτιστική κυριαρχία , θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν εσείς, οι υποψήφιοι το 2014 , 

είστε πρόθυμοι να : 

 

( 1 ) υποστηρίξετε την Επιτροπή επί των Αναφορών σχετικά με την απόφασή της να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά που 

αποτελούν το αντικείμενο του κατηγορητηρίου μας - ( 2) να προωθήσετε μια δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό - ( 3 ) να 

νομοθετήσετε την απαγόρευση όλων των δραστηριοτήτων γεωμηχανικής και χειραγώγησης του κλίματος στην Ευρώπη, πράγμα 

που σημαίνει ότι κάθε έθνος πρέπει να αποκτήσει εκ νέου την κυριαρχία του ουρανού του - ( 4 ) να νομοθετήσετε την υποβολή 

των στρατιωτικών ερευνητικών προγραμμάτων σε δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο και - ( 5 ) να απαιτήσει την πλήρη 

εφαρμογή του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Περιβάλλον, Ασφάλεια και Εξωτερική 

Πολιτική» . Σε αναμονή άμεσης απάντησης. Με εκτίμηση . 

                                                                                        
Josefina Fraile Martín - Terra SOS-Tenible / Giulietto Chiesa ex member of the European Parliament 2004-2009 / Alternativa   

    
 


