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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0015/09
υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Τέρμα στη μυστικότητα που περιβάλλει τη συντριβή στις 30 Σεπτεμβρίου 1975 της πτήσης 
της Malév από τη Βουδαπέστη στη Βηρυτό και τους τάφους των 17 από τα 60 θύματα

1. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι το βράδυ της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου 1975 ένα αεροσκάφος της 
ουγγρικής Malév κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη προς τη λιβανική πρωτεύουσα 
Βηρυτό συνετρίβη στη θάλασσα κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού και ότι κανείς από τους 50 
επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος δεν επέζησαν της συντριβής και ότι μια εβδομάδα 
αργότερα η Malév ενημέρωσε τους τεθλιμμένους συγγενείς ότι η αιτία της συντριβής ήταν 
άγνωστη, ότι το μαύρο κουτί και οι σοροί των θυμάτων δε μπόρεσαν να ανευρεθούν στον 
πυθμένα της θάλασσας και ότι οι φωνητικές καταγραφές έλειπαν από τον έλεγχο εναέριας 
κυκλοφορίας;

2. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι η παντελής έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη συντριβή που 
περιγράφηκε στο ερώτημα 1 σήμαινε ότι οι συγγενείς των θυμάτων διαφόρων ευρωπαϊκών 
ιθαγενειών (συμπεριλαμβανομένων του ούγγρου Laszlo Nemeth και της ολλανδής Francine van 
der Velde) εξακολουθούν ακόμα και τώρα να διεξάγουν έρευνες σχετικά με ανακολουθίες στις 
λεπτομέρειες που έκτοτε έγιναν γνωστές, τις πιθανές αιτίες της συντριβής και, κυρίως, το μέρος 
όπου έχουν ίσως ταφεί οι επιβάτες που σκοτώθηκαν στη συντριβή;

3. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν Λιβανέζους να ανασύρουν 
σορούς από τη θάλασσα, και ότι υπάρχει μια μυστική έκθεση έρευνας του 1975 από τον Διεθνή 
Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποδεικνύει ότι αμέσως μετά τη συντριβή 37 από τις 
60 σορούς ανασύρθηκαν, 20 από τις οποίες αναγνωρίστηκαν από λιβανέζους συγγενείς ,ενώ 17 
σοροί που δεν μπόρεσαν να αναγνωριστούν ετάφησαν σε άγνωστη τοποθεσία στον Λίβανο;

4. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι μια έρευνα από την ολλανδική πρεσβεία στον Λίβανο την άνοιξη του 
2007 κατόπιν αιτήματος συγγενών πληροφορήθηκε ότι οι 17 μη αναγνωρισμένες σοροί 
βρίσκονται πιθανώς σε ομαδικούς τάφους, αλλά οι στρατιωτικές αρχές δεν επιθυμούν να 
παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά, ενώ οι συγγενείς έμαθαν επίσης ότι το πόρισμα 
μιας έρευνας της ουγγρικής κυβέρνησης σχετικά με τη συντριβή το 2003 έχει παραμείνει μυστικό 
μέχρι σήμερα;

5. Είναι η Επιτροπή προετοιμασμένη να αναλάβει δράση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το εν 
λόγω ανεπίλυτο ακόμα ζήτημα, το οποίο πιθανώς σχετίζεται με γεγονότα του παρελθόντος όπως 
ο Ψυχρός Πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο και η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και 
της ΟΑΠ, δεν πρόκειται να τηρείται εσκεμμένα μυστικό αλλά, προς όφελος όλων των συγγενών 
και για την αποφυγή διάδοσης ανακριβών φημών, θα ξεκαθαριστεί δημοσίως άπαξ διά παντός;

Πηγή: Ημερήσια ολλανδική εφημερίδα «De Volkskrant» της 30ής Δεκεμβρίου 2008.


