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Ρόδος, 12/08/2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρά τις αντιδράσεις, η Τουρκία επιµένει για τον Πυρηνικό Σταθµό!
24 Σεπτεµβρίου κατατίθενται προσφορές
Επέστρεψε χθες από την Τουρκία η αντιπροσωπεία του Αντιπυρηνικού
Παρατηρητηρίου Μεσογείου, η οποία είχε µεταβεί για να συµµετέχει σε τριήµερες
εκδηλώσεις, που οργανώθηκαν από περιβαλλοντικές και αντιπυρηνικές οργανώσεις
στην πόλη Μερσίν, τη µεγαλύτερη πλησιέστερη πόλη στο Άκκουγιου, όπου όπως
είναι γνωστό έχει χωροθετηθεί η εγκατάσταση του πρώτου πυρηνικού σταθµού της
Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραµονής τους τα µέλη της αντιπροσωπείας
που αποτελούσαν ο

Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ

Θανάσης

Αναπολιτάνος και Πάρις Παπαθεοδώρου, είχαν την ευκαιρία µεταξύ άλλων να
ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και να συζητήσουν µε πολλούς για το θέµα αυτό. Την
Πέµπτη 7 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµοτικό Θέατρο της Μερσίν ηµερίδα
στην οποία βασικοί εισηγητές ήταν ο καθηγητής του Τοµέα Ενέργειας του
Πανεπιστηµίου Κωνσταντινούπολης κ Tanay Sidki Uyar, η συµπρόεδρος των
Πρασίνων της Τουρκίας κα Bilge Jontepe και ο κ Θανάσης Αναπολιτάνος µε την
ιδιότητα του µέλους της τριµελούς εκτελεστικής γραµµατείας του ∆ιεθνούς ∆ικτύου
Mediterranean No Nuclear Neighborhood, που ιδρύθηκε όπως είναι γνωστό τον
περασµένο Σεπτέµβρη στη Ρόδο µε τη συµµετοχή 20 οργανώσεων και εθνικών
δικτύων από 8 χώρες της περιοχής. Την Παρασκευή 8 Αυγούστου οργανώθηκε από
το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι SUN TV µιά συζήτηση που κράτησε πάνω από 2
ώρες, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων πολιτικών, κοινωνικών και επιστηµονικών
φορέων, στην οποία επίσης πήραν µέρος οι κκ Αναπολιτάνος και Παπαθεοδώρου.
Κορυφαία στιγµή των εκδηλώσεων ήταν η συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 9 Αυγούστου στο Άκκουγιου µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από
περιβαλλοντικές και αντιπυρηνικές οργανώσεις από τη Μερσίν, τα Άδανα, την
Κωνσταντινούπολη, την Αττάλεια, την Άγκυρα, το Μπόντρουµ κ.α.
Παρά τις αντιδράσεις πάντως η Τουρκική Κυβέρνηση φαίνεται να προχωρά στα
σχέδιά της για την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού της σταθµού στο Άκκουγιου.
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Σύµφωνα µε πληροφορίες οι προσφορές των εταιρειών που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την κατασκευή του θα κατατεθούν στις 24 Σεπτεµβρίου.
Κατά την επιστροφή τους οι κκ Αναπολιτάνος και Παπαθεοδώρου έκαναν την
εξής δήλωση:
«Ήταν ένα πολύ κουραστικό αλλά εποικοδοµητικό ταξίδι. Είχαµε την ευκαιρία
κατά την παραµονή µας να δούµε παλιούς φίλους, να γνωρίσουµε καινούργιους και
να αποκτήσουµε καινούργιες εµπειρίες. Σε όλες τις συζητήσεις που είχαµε,
εκφράσαµε τις ανησυχίες των πολιτών της περιοχής για τη συνεχιζόµενη
προσπάθεια της Τουρκίας να εγκαταστήσει τον πρώτο πυρηνικό σταθµό στο
Άκκουγιου. Τονίσαµε τα γενικότερα προβλήµατα που έχουν οι πυρηνικοί σταθµοί
(µεγάλο κόστος, ρίσκο ατυχηµάτων, διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων) και µία
σειρά από χαρακτηριστικά της περιοχής µας (γεωπολιτική ρευστότητα και ασάφεια,
έλλειψη οικονοµικών και τεχνικών δυνατοτήτων, εύθραυστη οικονοµία που
στηρίζεται κυρίως στον Τουρισµό, σεισµικότητα). ∆ηλώσαµε τη συµπαράστασή
µας στους πολίτες και τους φορείς που αντιτίθενται στα σχέδια αυτά.
Έχοντας υπόψη και τα τελευταία δραµατικά γεγονότα µε την εµπόλεµη
κατάσταση στη Γεωργία,

τις εξελίξεις της οποίας κανείς δεν είναι σε θέση να

προβλέψει, κάνουµε για άλλη µιά φορά έκκληση στην ελληνική Κυβέρνηση να
παρέµβει και να ζητήσει τη µαταίωση του πυρηνικού προγράµµατος της Τουρκίας.
Ευθύνες δεν έχουν µόνο όσοι αποφασίζουν να παίξουν στην κυριολεξία µε τη
φωτιά. Ευθύνες έχουν και όσοι δεν κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν τέτοιες
καταστάσεις. Λύσεις και τρόποι υπάρχουν, πολιτικές πρωτοβουλίες ζητούνται»

