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Κύριε Υπουργέ, 

 

Ήδη από το 2017 υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία της ολομέλειας του ΟΗΕ, το 

κείμενο της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΑΠΟ), με τη Συνθήκη να έχει 

τεθεί σε πλήρη ισχύ από τον Ιανουάριο του 2021. Μέχρι στιγμής η Συνθήκη έχει επικυρωθεί 

από 66 χώρες ενώ άλλες 86 την έχουν υπογράψει και αναμένεται να την επικυρώσουν από 

τα εθνικά τους κοινοβούλια. 

 

Δυστυχώς η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη 

συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση τόσο με την ιστορία της χώρας, τους αγώνες για την παγκόσμια ειρήνη, όσο και με 

την κοινή λογική που βλέπει μόνο κινδύνους στην ύπαρξη και μόνο όπλων μαζικής 

καταστροφής. 

 

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες όπου ο πόλεμος και οι εντάσεις στην ευρύτερη 

περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχώς κλιμακώνονται και δεδομένου πως ήδη έχουν 

εκτοξευθεί απειλές για τη χρήση πυρηνικών όπλων, το πλέον λογικό θα ήταν το σύνολο των 

χωρών που επιθυμούν την ειρήνη και τη συνεργασία να σπεύσουν να υπογράψουν τη 

συνθήκη αυτή.    
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Παρόλα αυτά, η παρούσα κυβέρνηση – όπως και η προηγούμενη - αρνείται 

πεισματικά να υπογράψει τη συνθήκη αυτή, συντασσόμενη ουσιαστικά με τις χώρες που 

διαθέτουν πυρηνικά όπλα, κατά κύριο λόγο με τις ΗΠΑ δηλαδή.  Οι λόγοι της στάσης αυτής, 

και πώς αυτή  η στάση εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα μιας χώρας που δε διαθέτει τέτοια 

όπλα, δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Σε αντίστοιχη ερώτηση δε που κατατέθηκε από το ΜέΡΑ25, 

ο αρμόδιος τότε υφυπουργός δεν απάντησε ποτέ επί της ουσίας, αρκούμενος σε 

γενικολογίες και ευχολόγια. 

 

Δεδομένου πως οι σημερινές συνθήκες, όπως προαναφέρθηκε, καθιστούν την 

υπογραφή της συνθήκης αυτής κάτι παραπάνω από επιτακτική ερωτάται ο  κ. 

Υπουργός: 

 

1. Σκοπεύετε να υπογράψετε άμεσα την, σε ισχύ, Συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση 

των πυρηνικών όπλων; 

2. Γιατί ως τώρα η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη συνθήκη; 

3. Τι και ποιους εξυπηρετεί η μη υπογραφή της συνθήκης ΣΑΠΟ από την Ελλάδα; 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 
 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 




