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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελευταία ευκαιρία για να µη γίνει κουρελόχαρτο
η Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών
Μέχρι πού θα φτάσει η υποκρισία?
Συνεδριάζει στις 4 και 5 Σεπτέµβρη στη Βιέννη το Nuclear Suppliers Group
(NSG) προκειµένου να εξετάσει την άρση του αποκλεισµού της Ινδίας και την
ικανοποίηση του αιτήµατός της για διεθνή συνεργασία στην «ειρηνική» χρήση της
πυρηνικής ενέργειας. Η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µετά την αδυναµία να βγεί
κοινό πόρισµα σε συνεδρίαση που έγινε στις 22 Αυγούστου, καθώς υπήρχαν χώρες
που δεν συνηγόρησαν στο αίτηµα της Ινδίας. Το Nuclear Suppliers Group (NSG),
δηµιουργήθηκε το 1975 από 45 χώρες -ανάµεσά τους και η Ελλάδα- ως απάντηση (τι
ειρωνεία) στην πυρηνική δοκιµή της Ινδίας, που είχε πραγµατοποιηθεί ένα χρόνο
πριν, προκειµένου να τεθούν περιορισµοί στην εξαγωγή και µεταφορά πυρηνικών
υλικών ή εξοπλισµού ή τεχνολογίας. Στη µαύρη λίστα των αποκλεισµένων χωρών
είναι η Ινδία, η οποία µαζί µε άλλες 3 χώρες (Ισραήλ, Πακιστάν, Β. Κορέα), είναι οι
µόνες που δεν έχουν υπογράψει την Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών (NPT).
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου επισηµαίνει οτι δεν υπάρχει
κανένας απολύτως λόγος για την άρση του αποκλεισµού της Ινδίας, από τη στιγµή
που δεν υπογράφει τη Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης των Πυρηνικών(NPT). Η Ελληνική
Κυβέρνηση οφείλει να τηρήσει θέσεις αρχής και να ενηµερώσει τη Κοινή Γνώµη για
τη στάση της. Τυχόν άρση του αποκλεισµού θα σηµάνει ουσιαστική αχρήστευση της
ήδη καταπατηµένης από τις µεγάλες πυρηνικές δυνάµεις

Συνθήκης Μη ∆ιάδοσης

των Πυρηνικών (NPT). Θα σηµάνει την πλήρη ευθυγράµµιση της Ελλάδας µε την
απύθµενη υποκρισία που χαρακτηρίζει τις κυρίαρχες δυνάµεις- µε πρώτες τις ΗΠΑστα θέµατα των διεθνών σχέσεων και των πυρηνικών. Αλήθεια, αν συµβεί αυτό, µε
ποιό δικαίωµα θα µπορεί κάποια χώρα έστω και να ζητάει να παραιτηθεί το Ιράν (µιά
χώρα που έχει υπογράψει την NPT) από το πυρηνικό του πρόγραµµα?
Θα περιµένουµε µε ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

