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Ρόδος, 30/05/2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μέχρι που θα πάει η πυρηνική παραφροσύνη?
«Σε συνεργασία µε την ιταλική κυβέρνηση, θα χρηµατοδοτήσουµε την
κατασκευή ενός εργοστασίου στην Αλβανία», δήλωσε χθες σε ιταλική εφηµερίδα ο
Αλβανός πρόεδρος Σαλί Μπερίσα, προσθέτοντας ότι «υπάρχει µια ιταλική
επιχειρηµατική οµάδα, η οποία µας επισκέφθηκε για να συζητήσουµε την πιθανότητα
οικοδόµησης εργοστασίου στη χώρα µας».
Η είδηση αυτή που µόνο ως ανέκδοτο θα µπορούσε να εκληφθεί µε δεδοµένες τις
ανύπαρκτες δυνατότητες οικονοµικές-τεχνολογικές και την ανύπαρκτη εµπειρία της
Αλβανίας στα θέµατα των πυρηνικών, µεταδίδεται από τα ∆ιεθνή ΜΜΕ, χωρίς
δυστυχώς να έχει διατυπωθεί µέχρι τώρα καµµία επίσηµη (ελληνική τουλάχιστον)
αντίδραση. Κι ας µην υποστηρίξει κάποιος οτι θα φροντίσουν τις ελλείψεις να
καλύψουν οι έµπειροι κατασκευαστές, διότι είναι σαφές οτι την ευθύνη δεν την
αναλαµβάνουν οι εργολάβοι, αλλά το κράτος που παίρνει τις αποφάσεις
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου

επισηµαίνει τον αδιέξοδο και

επικίνδυνο δρόµο στον οποίο οδηγείται ολόκληρη η περιοχή από άφρονες αποφάσεις.
Η πυρηνική ενέργεια µε άλυτα τα προβλήµατα ασφαλούς λειτουργίας και διαχείρισης
των πυρηνικών αποβλήτων, µε τον πρόσθετο κίνδυνο µιάς ολοκληρωτικής
καταστροφής από ένα ατύχηµα ή ένα «τυφλό» χτύπηµα, µε ελάχιστη την απόσταση
που χωρίζει την λεγόµενη ειρηνική χρήση από τη χρήση της και για στρατιωτικούς
σκοπούς, παραµένει µιά τεράστια απειλή για τη Ζωή, το Περιβάλλον και την Ειρήνη.
Ακόµα περισσότερο: Η επιλογή εγκατάστασης πυρηνικών σταθµών στην έτσι κι
αλλιώς εύφλεκτη περιοχή µας µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη ρευστότητα που
υπάρχει από γεωπολιτική σκοπιά, συνιστά στην κυριολεξία παιχνίδι µε τη φωτιά.
Για άλλη µιά φορά καλούµε την Ελληνική Κυβέρνηση να αλλάξει γραµµή
πλεύσης και να αναλάβει επιτέλους πολιτικές πρωτοβουλίες
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ακολουθούµενη µέχρι τώρα στάση της στο θέµα της πυρηνικής απειλής αναλαµβάνει
και η ίδια τεράστιες ευθύνες.

