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Ρόδος, 29/01/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης για το λιθάνθρακα και την πυρηνική ενέργεια
συνιστούν µεγάλη νίκη για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ενεργούς πολίτες
Οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε τις οποίες η
Κυβέρνηση υπαναχωρεί από τις προηγούµενες θέσεις της και σταµατάει το
πρόγραµµα ίδρυσης µονάδων λιθάνθρακα, ενώ δεν τίθεται κανένα θέµα προσφυγής
στην πυρηνική ενέργεια, αποτελούν αναµφισβήτητα µια µεγάλη νίκη των
περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κινήσεων πολιτών. Μια δικαίωση των αγώνων
που έδωσαν όλοι όσοι δραστηριοποιήθηκαν το προηγούµενο διάστηµα για να
αποτρέψουν την εγκατάσταση µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο λιθάνθρακα
και δίνουν τη µάχη για να αντιµετωπισθούν οι σειρήνες που προετοιµάζουν το έδαφος
για την αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας και στη χώρα µας.
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου που υποστήριξε ενεργά τη
Συµµαχία κατά του Λιθάνθρακα και µαζί µε άλλες οργανώσεις σηκώνει το κύριο
βάρος της αντιµετώπισης της πυρηνικής απειλής, εκφράζει την ικανοποίησή του γι
αυτή την εξέλιξη. Χαιρετίζει τους χιλιάδες πολίτες που δραστηριοποιήθηκαν σε όλη
την Ελλάδα µε κάθε τρόπο (εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, συλλογή υπογραφών,
συζητήσεις στο διαδίκτυο κλπ). Το βασικό συµπέρασµα που εξάγεται, είναι οτι όταν
υπάρχει κινητοποίηση και συσπείρωση των πολιτών για ένα δίκαιο αίτηµα, υπάρχει
και αποτέλεσµα.
Τονίζουµε ωστόσο για άλλη µια φορά ότι για την αντιµετώπιση της πυρηνικής
απειλής δεν αρκεί

η αποµάκρυνση του ενδεχοµένου κατασκευής πυρηνικού

ενεργειακού σταθµού στην Ελλάδα. Χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες σε διεθνές
επίπεδο για να αποτραπεί η εγκατάσταση τέτοιων σταθµών και στην ευρύτερη
περιοχή. Η Ελλάδα στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών και των σχέσεων καλής
γειτονίας έχει τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να πάρει τέτοιες
πρωτοβουλίες, συµβάλλοντας έτσι στην προστασία του Περιβάλλοντος και της Ζωής
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και στη διαφύλαξη της Ειρήνης. Πιστώσεις για τέτοιες πρωτοβουλίες δεν χρειάζονται,
το µόνο που απαιτείται είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης.

