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Ρόδος, 14/02/2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τουρκία αποφάσισε την κατασκευή του 1ου Πυρηνικού Σταθµού
στο Ακκουγιού
Ανακοινώθηκε χθες από τον αρµόδιο Υπουργό Ενέργειας Χιλµί Γκιουλέρ, η
απόφαση της τουρκικής Κυβέρνησης να προχωρήσει στη χωροθέτηση του πρώτου
πυρηνικού σταθµού στο Άκκουγιου στα νότια παράλια της Τουρκίας. Είναι µία
απόλυτα αρνητική εξέλιξη, που σηµατοδοτεί την µόνιµη παρουσία της πυρηνικής
απειλής στην περιοχή µας και µάλιστα στην πλέον επικίνδυνη µορφή της. Με αυτή
την απόφαση αναλαµβάνεται ένα τεράστιο ρίσκο για το Περιβάλλον, την Ειρήνη και
την ίδια τη Ζωή σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και όχι µόνο.
Κατ’ επανάληψη και µε επιχειρήµατα, που αποδεικνύουν οτι η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά ειδικότερα στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή
όχι µόνο είναι εξαιρετικά επισφαλής, αλλά και ναρκοθετεί όλη την περιοχή, το
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου και δεκάδες άλλοι φορείς από όλη την
Ελλάδα, έχουν απευθυνθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση και έχουν ζητήσει την
ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποτροπή ενός τέτοιου εγχειρήµατος.
∆υστυχώς, καµµία απολύτως πρωτοβουλία, παρά τις εκκλήσεις, δεν αναλήφθηκε.
Ακόµη χειρότερα: δηµιουργήθηκε κακό προηγούµενο µε τις «ευλογίες» που έδωσε η
Ελλάδα στο πυρηνικό πρόγραµµα της Βουλγαρίας κατά την επίσκεψη του Έλληνα
Πρωθυπουργού πέρσι στη Σόφια. Ανενόχλητη η Τουρκία φαίνεται οτι προχωρά
πλέον στην κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού εργοστασίου. «Οι ευθύνες που
αναλαµβάνει η γειτονική χώρα είναι τεράστιες» δήλωσε ο Πρόεδρος του
Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου Θανάσης Αναπολιτάνος και συνέχισε:
«Ευθύνες όµως αναλαµβάνουν και όλοι όσοι είχαν τη δυνατότητα να σταµατήσουν
αυτή τη µεγάλη τρέλλα και δεν το έκαναν µέχρι τώρα».
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου σε συνεργασία µε οργανώσεις από
την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής θα συνεχίσει να
πιέζει προς την κατεύθυνση της αποτροπής εγκατάστασης νέων πυρηνικών
αντιδραστήρων. Απευθύνει έκκληση προς τις πολιτικές δυνάµεις, τους Οργανισµούς

της Αυτοδιοίκησης, επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς, τους πολίτες να
αντιδράσουν σε αυτή την εξέλιξη.

