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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απαιτείται γενική κινητοποίηση για την απόκρουση της πυρηνικής απειλής

«Ο ασφυκτικός πυρηνικός κλοιός που τείνει να διαµορφωθεί στην ευρύτερη
περιοχή απαιτεί την εγρήγορση και κινητοποίηση όλων: των πολιτικών δυνάµεων,
της Αυτοδιοίκησης, των επιστηµονικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών φορέων,
της νεολαίας, όλων των πολιτών». Αυτό ήταν το βασικό συµπέρασµα από τη
συνάντηση που

έγινε χθες στην

αίθουσα του

Νοµαρχιακού

Συµβουλίου

∆ωδεκανήσου µε πρωτοβουλία του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου.
Στη συνάντηση πήραν µέρος ο Αντινοµάρχης κ Σ. Κουσουρνάς, ο Πρόεδρος της
ΤΕ∆Κ κ Μ. Κορδίνας, ο ∆ήµαρχος Νότιας Ρόδου κ Μ. Σαββής, ο τ. Νοµάρχης κ. Σ.
Καραγιάννης, οι Γραµµατείς των Ν.Ε. ∆ωδ/σου του ΚΚΕ κ. Λ. Κωτσαδάµ, του
ΣΥΝ κ. ∆. Γάκης και του ΛΑΟΣ κ. Μ. Τσιριγωτάκης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/∆ωδσου
κ. Π. Βενέρης, ο Πρόεδρος της Α’ ΕΛΜΕ∆ κ. Β. Καραγιάννης, Αντιπροσωπεία του
Συλλόγου «Γυναίκες χωρίς Σύνορα» µε την Πρόεδρό του κα Χ. Γιασιράνη, ο
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κ. Χ. Μαντάς, η Πρόεδρος του Συλλόγου
ΠΑΛΣΟ κα Α. Πεταλά, εκπρόσωποι του ∆ικηγορικού Συλλόγου, του Οικονοµικού
Επιµελητηρίου, του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου, του Συλλόγου επιστηµονικού
προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καθώς και αρκετοί συµπολίτες.
Εισήγηση

στη

συνάντηση

έκανε

ο

Πρόεδρος

του

Αντιπυρηνικού

Παρατηρητηρίου Μεσογείου κ Θανάσης Αναπολιτάνος, ο οποίος αναφέρθηκε
διεξοδικά στις εξελίξεις όπως διαµορφώνονται το τελευταίο διάστηµα µε την
επιδίωξη αρκετών κρατών στην περιοχή (Βουλγαρία, Τουρκία, Αίγυπτος κλπ) να
εγκαταστήσουν πυρηνικούς σταθµούς. Επισήµανε οτι οι εξελίξεις είναι αρνητικές,
τίποτα όµως δεν είναι δεδοµένο και υπενθύµισε τη µαταίωση τον Ιούλιο 2000 της
κατασκευής του πυρηνικού σταθµού στο Άκκουγιου της Τουρκίας µετά τις µεγάλες
αντιδράσεις που υπήρξαν στην Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες.
«Οφείλουµε να δώσουµε ξανά τη µάχη. ∆εν υπάρχει δεύτερη επιλογή» τόνισε.
«Περιθώρια για να αλλάξει η απόφαση, υπάρχουν αρκεί να υπάρξει κινητοποίηση και
πολιτική βούληση από την Κυβέρνηση. Ας µην ξεχνάµε: Ευθύνες δεν αναλαµβάνουν

µόνο οι Κυβερνήσεις των χωρών εκείνων που αποφασίζουν να εγκαταστήσουν
πυρηνικούς σταθµούς. Ευθύνες αναλαµβάνουν και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα για
να αποτρέψουν αυτές τις αποφάσεις» κατέληξε ο κ Αναπολιτάνος.
Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόµενοι που πήραν το λόγο, κατέθεσαν
σηµαντικές απόψεις και προτάσεις για την κινητοποίηση των φορέων και των
πολιτών και την άσκηση πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις προκειµένου να
αποκρουστεί η πυρηνική απειλή. Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου σε
συνεργασία µε οργανώσεις από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες ανέλαβε να
ιεραρχήσει όλες τις προτάσεις και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

