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Ρόδος 12 Μαΐου 2008
ΠΡΟΣ: κ ∆ηµήτριο Αβραµόπουλο
Υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ:Τροποποίηση της απο 28 Μαΐου 1959 Συµφωνίας µεταξύ της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας (∆ΕΑΕ)
ΣΧΕΤ: Η από 13/3/2007 επιστολή Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου
Κύριε Υπουργέ,
Στις 13 Μαρτίου 2007 σας είχαµε στείλει τη συνηµµένη επιστολή µε την οποία
ζητούσαµε την παρέµβασή σας στην Παγκόσµια Συνέλευση Υγείας, για την τροποποίηση
της Συµφωνίας που έχει υπογραφεί από τις 28 Μαΐου 1959 µεταξύ της ΠΟΥ και της ∆ΕΑΕ.
Με τη Συµφωνία αυτή, της οποίας η διατήρηση ως έχει αποτελεί όνειδος για την
ανθρωπότητα, επιβάλλεται ουσιαστικά έλεγχος και λογοκρισία στις µελέτες της ΠΟΥ για τις
επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας στην ανθρώπινη υγεία, προκειµένου να µη θιγούν τα
συµφέροντα της πυρηνικής βιοµηχανίας.
Στην προαναφερόµενη επιστολή, την οποία κοινοποιήσαµε και στην Ελληνική
Βουλή και τις πολιτικές δυνάµεις, δεν πήραµε δυστυχώς καµµία απάντηση. Απαντήσεις δεν
δόθηκαν, εξ όσων γνωρίζουµε, ούτε σε σχετικές ερωτήσεις και αναφορές, που κατατέθηκαν
στη Βουλή.
Έχουν περάσει εικοσιδύο χρόνια από το Τσερνόµπιλ, κι ακόµη είµαστε κατά τους
ειδικούς στη µέση περίπου του δρόµου για να κλείσει ο κύκλος των επιπτώσεων στην υγεία
αυτής της καταστροφής. Παρ΄ όλα αυτά η πυρηνική βιοµηχανία και οι υποστηρικτές της,
αξιοποιώντας την άµβλυνση της µνήµης και µε πρόσχηµα τις τιµές του πετρελαίου και την
κλιµατική αλλαγή, προβάλλουν την επιλογή της πυρηνικής ενέργειας ως µονόδροµο. Είναι
αυτός ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η τροποποίηση αυτής της
επαίσχυντης Συµφωνίας.
Σε λίγες ηµέρες (19-24 Μαΐου 2008) συνέρχεται στη Γενεύη η Παγκόσµια
Συνέλευση Υγείας. Επανερχόµαστε και ζητάµε ακόµα µία φορά την παρέµβασή σας. ώστε η
ΠΟΥ να ανακτήσει την πλήρη ανεξαρτησία της στους τοµείς της έρευνας και των εκδόσεων
για την πυρηνική ενέργεια και η ∆ΕΑΕ να χάσει τα προνόµια που της είχαν αποδοθεί επί
49 έτη στον τοµέα της υγείας.
Με εκτίµηση
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