ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2008 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2009
Εισήγηση Προέδρου ∆Σ στη ΓΣ 21-2-2009
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Είχαµε επισηµάνει και παλιότερα οτι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα
αυξηµένο ενδιαφέρον για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας. Η πυρηνική
βιοµηχανία και οι πολιτικές δυνάµεις που την υποστηρίζουν έχουν περάσει σε µιά
ολοµέτωπη επίθεση και αξιοποιώντας την άµβλυνση της µνήµης από την καταστροφή
στο Τσερνόµπιλ και προβάλλοντας προσχηµατικά την ανάγκη αντιµετώπισης της
κλιµατικής αλλαγής, προσπαθούν να επιβάλουν την αναβίωση της πυρηνικής
ενέργειας. Σε αυτή την προσπάθεια επιχειρούν να ανοιχτούν σε καινούργιες αγορές
για να αυξήσουν την οικονοµική και γεωπολιτική τους θέση.
Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν στη γειτονιά µας αλλά και ευρύτερα είναι κάτι
παραπάνω από ανησυχητικές.
-Στη Βουλγαρία παρά τις αντιδράσεις ακόµα και από τα πλέον υπεύθυνα χείλη όπως
αυτά του για πολλά χρόνια Προέδρου της Βουλγαρικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας καθηγητή Γκεόργκι Κατσίεφ πως η κατασκευή των 2 αντιδραστήρων στο
Μπέλενε «εµπεριέχει αφόρητα ρίσκα για την ασφάλεια και το περιβάλλον και δεν
πρέπει να προχωρήσει» υπογράφηκε τον Ιανουάριο 2008 η σύµβαση κατασκευής του
από τη ρωσική Atomstroyexport. Το πρόγραµµα αν και σε φάση υλοποίησης
αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες. Μόλις χθες έσκασε το νέο οτι απεσύρθη ο
γαλλικός ενεργειακός κολοσσός SUEZ από το σχήµα που είχε αναλάβει µαζί µε τη
γερµανική RWE τη χρηµατοδότηση του 49% του όλου έργου.
-Στην Τουρκία µετά από πολλές περιπέτειες σε σχέση µε τη χωροθέτηση του 1ου
Πυρηνικού Ενεργειακού Σταθµού (ΠΕΣ) υπήρξαν επίσηµες ανακοινώσεις για την
επιλογή του Άκκουγιου στα νότια παράλια και προκηρύχθηκε διαγωνισµός. Λίγο πριν
τα Χριστούγεννα ανακοινώθηκε οτι το Συµβούλιο Ατοµικής Ενέργειας της Τουρκίας
έδωσε το πράσινο φως στη µόνη εταιρεία που συµµετείχε στο σχετικό διαγωνισµό
(πάλι η ρωσική Atomstroyexport) για την κατασκευή του έργου.
-Μιά σειρά χώρες της άµεσης γειτονιάς µας (Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Αίγυπτος) έχουν
ανακοινώσει οτι προτίθενται να κατασκευάσουν ΠΕΣ. Λίγο πιό µακριά η Τυνησία, η
Αλγερία και η Λιβύη µε την υποστήριξη του κ Σαρκοζί ο οποίος λειτουργεί ως
γνήσιος dealer της γαλλικής πυρηνικής βιοµηχανίας, όπως και η Ιορδανία,
εξαγγέλλουν πυρηνικά προγράµµατα. Το Ιράν που προχωράει το πυρηνικό του
πρόγραµµα. Το Ισραήλ µε το µεγάλο πυρηνικό του οπλοστάσιο.
Την ίδια περίοδο είχαµε στην περιοχή µας γεγονότα που όξυναν την κατάσταση.
-Η εισβολή και ουσιαστική καταστροφή απ τη µεριά του Ισραήλ της Λωρίδας της
Γάζας µε τα χιλιάδες θύµατα
-Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων στο Β. Ιράκ
-Η µονοµερής ανακήρυξη του Κοσόβου σε ανεξάρτητο κράτος που προοιωνίζεται
αλλαγές στο χάρτη των νότιων Βαλκανίων
-Η όξυνση των σχέσεων της Ελλάδας µε την ΠΓ∆ Μακεδονίας µε αφορµή το όνοµα
και µε την Τουρκία µετά τις τελευταίες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
Γιατί τα επισηµαίνουµε αυτά?
Γιατί έχουµε να κάνουµε µε µιά -έτσι κι αλλιώς εύφλεκτη- περιοχή η οποία
χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική ρευστότητα και ιδιαίτερα αστάθεια. Που υποφέρει

από διακρατικές εντάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις. Είναι αυτός ο κύριος λόγος
που επιµένουµε οτι δεν µπορούν να γίνονται ανόµοιες συγκρίσεις και να επιµένουν
ορισµένοι στην ανάγκη ανάπτυξης πυρηνικών προγραµµάτων. Κι αυτό βέβαια σε
συνδυασµό µε:
-Τη χαµηλή τεχνογνωσία και εµπειρία καθώς και τις µικρές οικονοµικές δυνατότητες
των χωρών της περιοχής σε σχέση µε τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η κατά το
δυνατόν ασφαλής λειτουργία και συντήρηση µιάς πυρηνικής εγκατάστασης και
µάλιστα για όλη τη διάρκεια του πυρηνικού κύκλου, που περιλαµβάνει και τη
µακρόχρονη διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων. Ο πολυδιαφηµισµένος
Ευρωπαϊκός πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ολκιλουότο της Φινλανδίας έχει
ξεπεράσει κατά πάνω από 50% το αρχικά υπολογιζόµενο κόστος, έχει φύγει πάνω
από 2 χρόνια από το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του, έχουν διαπιστωθεί πάνω από
1000 ελαττώµατα και τεχνικά προβλήµατα από την αρχή πυρηνικής ασφάλειας κατά
τη φάση της κατασκευής του. Πολύ πρόσφατα ο ειδικός για τα ενεργειακά σύµβουλος
του Φινλανδού Πρωθυπουργού δήλωσε σε εφηµερίδα οτι «η πυρηνική ενέργεια
απέτυχε να τα καταφέρει. Αποδείχθηκε ένα δαπανηρό στοίχηµα για τη Φινλανδία και
όλο τον Πλανήτη». Αναλογιστείτε τι πρέπει να κάνουµε εµείς εδώ που έχουµε το
αυξηµένο κόστος εγκατάστασης και πρόσθετων µέτρων ασφάλειας λόγω
σεισµικότητας της περιοχής εν µέσω µάλιστα µιάς παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Κάποιοι τολµούν να κάνουν συγκρίσεις µεταξύ των χωρών της περιοχής και της
Ιαπωνίας. Σχολιάστε το εσείς όπως νοµίζετε.
-Το άλυτο πρόβληµα διαχείρισης των πυρηνικών καταλοίπων, το οποίο κρύβουν
όλοι οι υπέρµαχοι της Π.Ε. κάτω από το χαλί. Άλλοτε ισχυρίζονται οτι δεν είναι
πρόβληµα καθώς υπάρχουν χώρες που τα παίρνουν. Εννοούν είτε αυτές που είναι
πυρηνικές δυνάµεις (και -οποία χρησιµότης- τα χρησιµοποιούν για κατασκευή
όπλων) είτε είναι οι λεγόµενες χώρες παρίες. Άλλοτε πάλι ισχυρίζονται µε
βεβαιότητα οτι µπορούν τα πυρηνικά κατάλοιπα να φυλαχθούν ασφαλώς για όσες
χιλιάδες χρόνια απαιτείται. Είναι λυπηρό -κι ας µε συγχωρήσουν
οι εδώ
παριστάµενοι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι- το πώς φθάνουν στο σηµείο καθηγητές να
υποβαθµίζουν το θέµα και να χρησιµοποιούν το εξαιρετικά απλοϊκό επιχείρηµα οτι τα
πυρηνικά κατάλοιπα όλης της Ευρώπης καταλαµβάνουν τον όγκο µιάς
πολυκατοικίας. Και η πολύ µικρή ποσότητα των 10 κιλών πλουτωνίου -λέµε εµείςείναι επαρκής για να καταστρέψει ολοσχερώς µιά πόλη σαν την Αθήνα.
-Ο υπαρκτός κίνδυνος διασποράς ραδιενεργού ή πυρηνικού υλικού είτε από κρατικό
φορέα είτε από ανεξέλεγκτα κυκλώµατα για εµπορία και διάθεση σε τροµοκρατικές
οµάδες για κατασκευή πυρηνικού όπλου. Πριν µία εβδοµάδα µε αφορµή την πρόταση
Οµπάµα για µείωση των πυρηνικών κεφαλών ο κατά τεκµήριο απολογητής της ΠΕ
διευθυντής της ∆ΕΑΕ Μοχάµεντ Ελ Μπαραντέϊ δήλωσε οτι «πάνω από 1500
περιστατικά παράνοµης διακίνησης πυρηνικού ή ραδιενεργού υλικού έχουν
αναφερθεί στη ∆ΕΑΕ και οτι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου».
Όλα τα παραπάνω υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθµού
χωρίς να λαµβάνονται υπ όψιν οι επιπτώσεις ενός πυρηνικού ατυχήµατος που και οι
ίδιοι οι υπερασπιστές της ΠΕ οµολογούν σεµνά οτι είναι το µόνο µειονέκτηµά της.
Βεβαιώνουν ωστόσο -τελείως αυθαίρετα- οτι νέο Τσερνόµπιλ δεν µπορεί να γίνει
γιατί
1. σε δυτικού τύπου αντιδραστήρες δεν γίνονται ατυχήµατα. Αυτό δεν είναι
σωστό (πιό πρόσφατα στο Τρικαστέν είχαµε τρία απανωτά ατυχήµατα όπου
µολύνθηκαν εργαζόµενοι και τα νερά της περιοχής, βγήκαν καθυστερηµένα

οδηγίες για να µην γίνεται αλίευση και κολύµβηση) αλλά υπάρχει και το
άλλο: µόνο δυτικού τύπου αντιδραστήρες έχουµε?
2.

γιατί το Τσερνόµπιλ ήταν προϊόν ενός ξεπερασµένου συστήµατος
αναξιόπιστης διοίκησης. Εδώ πραγµατικά σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά.
Προφανώς οι κύριοι αυτοί έχουν µελετήσει και έχουν απόλυτη εµπιστοσύνη
στα σύγχρονα συστήµατα αξιόπιστης διοίκησης που έχουν όλες οι γειτονικές
µας χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία, Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Αίγυπτος, Λιβύη κλπ).

Ρίχνουν στο τραπέζι κι άλλο ένα «ακλόνητο» επιχείρηµα:
Αφού προγραµµατίζουν όλες οι γειτονικές χώρες πυρηνικούς σταθµούς γιατί εµείς να
µην κατασκευάσουµε? Μάλιστα κάποιος είπε οτι σε λίγο καιρό οι γείτονες θα έχουν
την ενέργεια κι εµείς τη ραδιενέργεια. Όσοι το επικαλούνται αυτό στηρίζονται στο
γεγονός οτι αν συµβεί πυρηνικό ατύχηµα σε µιά χώρα οι επιπτώσεις θα είναι ολέθριες
για όλες τις γειτονικές. Σε αυτό έχουν δίκιο. Ο συλλογισµός όµως αυτός οδηγεί και
σε παράλογα συµπεράσµατα. Είναι ακριβώς το ίδιο ωσάν να έχεις σε ένα κλειστό
χώρο καπνιστές και µη καπνιστές. Ποιό είναι το λογικό: να καπνίσουν και οι µη
καπνιστές ή να απαιτήσουν από τους άλλους να µην καπνίζουν?
Με βάση τις εξελίξεις που σας περιέγραψα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής που κάνουν κατά την ταπεινή µας γνώµη απαγορευτική την όποια συζήτηση
για ανάπτυξη πυρηνικών προγραµµάτων, φρονούµε οτι θα έπρεπε να έχουν
κινητοποιηθεί οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις. ∆υστυχώς η εφαρµοσµένη
πολιτική στα µέρη µας κινείται µε όρους επικαιρότητας και µε χρονικό ορίζοντα -τις
περισσότερες φορές- την επόµενη εκλογική αναµέτρηση.
Σαν να µην έφταναν αυτά στη γειτονιά µας, το 2008 άνοιξε -δυστυχώς- η συζήτηση
για πυρηνική ενέργεια και στην Ελλάδα. Λέµε δυστυχώς, όχι επειδή φοβόµαστε το
διάλογο -κάθε άλλο- αλλά γιατί χάνεται, τουλάχιστον µε τις παρούσες πολιτικές
συνθήκες, η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο από την πλευρά
της χώρας µας για την αντιµετώπιση της πυρηνικής απειλής, κάτι που εδώ και 4
χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΜ δεν κουραστήκαµε να επαναλαµβάνουµε µε κάθε
ευκαιρία και προς κάθε κατεύθυνση. Η συζήτηση άνοιξε «επίσηµα» στη χώρα µας
µετά την οµιλία του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνέδριο στην Αθήνα όπου µίλησε για
«πράσινη» πυρηνική ενέργεια. Όλος ο τύπος εκείνη την περίοδο είχε σχετικά
δηµοσιεύµατα. Το θέµα µετά ξεχάστηκε, για να επανέλθει στην επικαιρότητα µετά
την πρόσφατη ανακοίνωση πορισµάτων της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας
Αθηνών µε ένα κείµενο που σχολιάστηκε αρνητικά από πάρα πολλούς για την
προχειρότητα και την έλλειψη επιχειρηµάτων(στο διαδίκτυο έγινε πανηγύρι γι αυτή
την ανακοίνωση). Και για να κλείσουµε τον κύκλο των αντιφατικών δηλώσεων,
ενδεικτικό της λειτουργίας των θεσµών, µόλις πριν από λίγες ηµέρες ο νέος ΥΠΑΝ
δήλωσε οτι η Κυβέρνηση δεν προχωρά καµµία επένδυση σε λιθανθρακικές µονάδες
ενώ δεν τίθεται θέµα προσφυγής στην πυρηνική ενέργεια. Η τοποθέτηση αυτή
ασφαλώς συνιστά νίκη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κινήσεων
πολιτών και χαιρετίστηκε ανάλογα και από µας µε την έκδοση σχετικής
ανακοίνωσης.

Απέναντι σ αυτές τις εξελίξεις και την πίεση που δηµιούργησαν µπορούµε να
πούµε οτι το 2008 το ΑΠΜ είχε την τιµητική του. Σήκωσε το κύριο βάρος -µε τη
συµβολή και άλλων οργανώσεων- της απόκρουσης της επιχειρηµατολογίας των

υπερασπιστών της ΠΕ και ανταποκρίθηκε µε τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας τη µάχη
της ενηµέρωσης σε πανελλαδικό επίπεδο µε όλα τα µέσα:
-Εκδώσαµε πάνω από 30 ∆ελτία Τύπου και ανακοινώσεις(έχουµε ξεπεράσει τα 100 σ
αυτή την τριετία), µε τα οποία ενηµερώναµε την Κοινή Γνώµη για τις εξελίξεις, τη
δραστηριότητα και τις θέσεις µας. Ορισµένα από αυτά αποτέλεσαν ενδιαφέρουσες
πρωτογενείς ειδήσεις για όλο τον ελληνικό τύπο, καθώς προέκυπταν από δικές µας
πηγές πληροφόρησης. Τις πλέον σηµαντικές ανακοινώσεις µας τις στείλαµε κατά
πάγια τακτική µας σε σε όλα τα ΜΜΕ, καθώς και σε όλους τους Έλληνες Βουλευτές
και Ευρωβουλευτές, απ όπου και πρόκυψαν πολλές αναφορές και ερωτήσεις κατά τον
κοινοβουλευτικό έλεγχο(Πάνω από 30 έχουν κατατεθεί µε αφετηρία τις ανακοινώσεις
µας).
-Την ίδια περίοδο συµµετείχαµε µετά από αντίστοιχες προσκλήσεις σε αρκετές
ηµερίδες και συνέδρια όπου αναπτύξαµε τις θέσεις µας:
-Ηµερίδα που οργάνωσε στην Αθήνα ο ∆ηµόκριτος για την «πυρηνική
αναγέννηση» ( 8/5 Πάρις Παπαθεοδώρου)
-Ηµερίδα που οργάνωσε η Οικολογική Κίνηση Πάτρας 11/4 στην Πάτρα
(Όλγα Αθανίτη)
-Ηµερίδα του WWF στην Αθήνα (Όλγα Α.)
-Τριήµερο Συνέδριο για την Ενέργεια που οργάνωσαν οι Πολίτες κατά του
Λιθάνθρακα (21-23/11) στην Αθήνα (Όλγα Α.)
-Ηµερίδα των Οικολόγων Πρασίνων στην Αθήνα (Όλγα Α.)
-Ηµερίδα για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος που οργάνωσε δηµοτική
κίνηση του Περιστερίου 4/5 (Όλγα Α.)
-∆ιεθνές Συµπόσιο για το περιβάλλον στη Λέρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
«Μέρες Μνήµης και ∆ηµοκρατίας» 19-20/9 (Θανάσης Αναπολιτάνος)
-Ετήσιο τακτικό Συνέδριο του ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ 25-26/10 Σέρρες (Θ.Α.,Μιχάλης
Τζαµπερής, Πάρις Παπαθεοδώρου)
-Τη µάχη της ενηµέρωσης δώσαµε ανταποκρινόµενοι τόσο στα πανελλαδικής
εµβέλειας έντυπα ΜΜΕ(εφηµερίδες -περιοδικά όπου πάνω από 20 συνεντεύξεις,
δηλώσεις ή ρεπορτάζ φιλοξενήθηκαν) όσο και στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης
(κεντρικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί). Πιό συχνά εµφανιστήκαµε στα
κρατικά τηλεοπτικά µέσα (2 φορές στην ΕΤ3, 2 φορές στη ΝΕΤ 1 σε πρωϊνή ζώνη
και 1 πρόσφατα στην εκποµπή του Σερ. Φυντανίδη, 1 φορά στην ΕΤ1 θεµατική
βραδιά του Στ Κούλογλου). Από τα ιδιωτικά 1 φορά στο Κουτί της Πανδώρας
(Αλφα) και 1 φορά σην εκποµπή Econews του Σκάϊ. Από τα κεντρικά ραδιοφωνικά
ΜΜΕ φιλοξενηθήκαµε στη ΝΕΤ 2 φορές, στον Φλάς, στο Κόκκινο και στο Σκάϊ.
Ενδιαφέρον έδειξαν επίσης και αρκετοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί από
την περιφέρεια (Κέρκυρα, ∆ράµα, Θεσ/νίκη, Καστοριά, Λέρος, Σάµος, Πάτρα) τους
ακροατές και θεατές των οποίων ενηµερώσαµε µε τηλεφωνικές παρεµβάσεις. Και
βέβαια να µην ξεχνάµε τα τοπικά ΜΜΕ, τα οποία και ευχαριστούµε πολύ, γιατί
σχεδόν πάντα φιλοξενούν τις ανακοινώσεις µας και καλύπτουν τις δραστηριότητές
µας. Μόνιµη φιλοξενία έχει η δραστηριότητά µας στο ενηµερωτικό δελτίο του ΤΕΕ
(που διανέµεται σε πάνω από 100.000 παραλήπτες) όπως και στο ενηµερωτικό δελτίο
του Τµήµατος ∆ωδεκανήσου του ΤΕΕ.

-Πάρα πολλές αναφορές έχει το ΑΠΜ στο ∆ιαδίκτυο και µάλιστα χωρίς ακόµα να
έχουµε αξιοποιήσει όλες µας τις δυνατότητες. Οι κινούµενοι στο διαδίκτυο αν δεν το
γνωρίζουν ήδη αυτό, µπορούν να το διαπιστώσουν πολύ εύκολα.
-Είχαµε αυτό το διάστηµα 5 αποστολές στο εξωτερικό µετά από αντίστοιχες
προσκλήσεις
-Ηµερίδα για την πυρηνική απειλή που οργάνωσε το Κίνηµα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών Κύπρου 19/4 στη Λευκωσία (Θανάσης Αναπολιτάνος)
-Ηµερίδα στη Σµύρνη 26/4 Ηµέρα Τσερνόµπιλ που οργάνωσε ο ∆ήµος
Κονάκ(Θ. Αναπολιτάνος)
-Συνάντηση 9-11/5 στη Saintes (Γαλλία) για τον πυρηνικό, βιολογικό και
χηµικό αφοπλισµό (Αργυρώ Πεταλά)
-Συνάντηση 7-9/8 Μερσίν-Άκκουγιου τριήµερο εκδηλώσεων κατά της
εγκατάστασης ΠΕΣ στο Ακκουγιου (Ηµερίδα-Συζήτηση στη TV-∆ιαδήλωση)
(Θ.Αναπολιτάνος και Πάρις Παπαθεοδώρου)
-∆ιηµερίδα του Κόµµατος Ευρωπαϊκής Αριστεράς στην Κων/πολη µε
προσκεκληµένες ΜΚΟ από τη ΝΑ Ευρώπη ανάµεσα σ αυτές και το
ΑΠΜ (19-20/12 Όλγα Αθανίτη)
-Στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών οργανώσαµε εκστρατεία
συγκέντρωσης υπογραφών από κοινού µε τις οργανώσεις Greenpeace, WWF,
Μεσόγειος SOS, ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ και το ∆ιεθνές ∆ίκτυο ΜΝ3. Συγκεντρώσαµε πάνω
από 3000 υπογραφές τις οποίες θα αποστείλουµε αρµοδίως.
-Στην κατεύθυνση ευαισθητοποίησης των Ελλήνων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών
αποστείλαµε από κοινού µε το ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ, την Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία κατά
της πυρηνικής και Βιοχηµικής απειλής, το ∆ιεθνές ∆ίκτυο ΜΝ3 και 33 οργανώσεις
απ όλη την Ελλάδα µία επιστολή µε 5 συγκεκριµένα ερωτήµατα για να µας τα
απαντήσουν σε διάστηµα 1 µηνός από την παραλαβή της επιστολής. Εκεί αποτύχαµε.
Μόλις 18 από τους 300 Βουλευτές και 1 από τους 25 Ευρωβουλευτές απάντησαν
στην επιστολή µας. Από τους υπόλοιπους αρκετοί µας έστειλαν τις ευχές τους για τα
Χριστούγεννα.
Καθώς βλέπετε στο στόχαστρο της επικοινωνίας µας είναι τα Κόµµατα και οι
Βουλευτές. ∆εν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά.
Το πρόβληµα των πυρηνικών δεν είναι µόνο ή µάλλον δεν είναι κυρίως επιστηµονικό
και τεχνικοοικονοµικό. Είναι πρωτίστως θέµα που έχει εξαιρετικά κρίσιµες για τη
λήψη αποφάσεων πολιτικές πλευρές. Μ αυτή την έννοια περιµένουµε περισσότερα
από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουµε ζητήσει επίσηµα από την Μόνιµη Ειδική
Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής να συζητήσει το θέµα. ∆εν έχουµε πάρει ακόµα
απάντηση. Περιµένουµε περισσότερα και από τις πολιτικές δυνάµεις, που φαίνεται
δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόµη το µέγεθος του προβλήµατος.
Επιµένουµε και δεν απογοητευόµαστε.
Μεγάλο µέρος της δραστηριότητάς µας είχε την προηγούµενη περίοδο η
υλοποίηση ενός προγράµµατος για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
µαθητών Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης στο ∆ήµο Πεταλούδων. Έχει γίνει πολύ
σοβαρή δουλειά, δείγµα της µπορείτε να πάρετε, που όµως κινδυνεύει να µείνει µισή
καθώς το Υπουργείο Απασχόλησης που χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα έχει αποδειχθεί
εντελώς αναξιόπιστος εταίρος αφού δεν χορηγεί τις υπόλοιπες πιστώσεις και κάνει

λόγο για αποπληρωµή του προγράµµατος ύψους 15000 Ε το καλοκαίρι. Όπως θα
διαπιστώσετε κι από τον οικονοµικό απολογισµό το πρόγραµµα αυτό µας έχει
γονατίσει οικονοµικά, ενώ χρωστάµε και σε συνεργάτες για υπηρεσίες που έχουν ήδη
προσφερθεί.
«Η φτώχια ωστόσο θέλει καλοπέραση» λέει µιά παροιµία και γι αυτό το λόγο
το ΑΠΜ έχει καθιερώσει -από κοινού µε άλλους περιβαλλοντικούς φορείς του νησιού
µε τους οποίους βρισκόµαστε σε συντονισµό για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος- να
οργανώνει εκδροµές µε λεωφορείο µιά φορά το µήνα σε διάφορες περιοχές της
Ρόδου. Η αρχή έγινε στις 6 ∆εκέµβρη Παγκόσµια Ηµέρα ∆ράσης κατά της
κλιµατικής αλλαγής που συνδυάστηκε µε µιά εξόρµηση στη Λαϊκή Αγορά και µε το
µοίρασµα πάνω από 2000 ενηµερωτικών φυλλαδίων µε κεντρικό σύνθηµα «Το κλίµα
αλλάζει. Εµείς?». Ήδη αύριο πάµε στην 3η µας εκδροµή στη Μονόλιθο.
Με όλη αυτή την επίµονη και σταθερή δραστηριότητα όπως σας την
περιέγραψα παραπάνω όσο πιό σύντοµα γίνεται, µάλλον ως δικαίωση µπορεί να
θεωρήσει κανείς την απόφαση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου να υπογραφεί ένα
Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ του ΑΠΜ και της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστηµών που περιλαµβάνει ένα ευρύτατο φάσµα δραστηριοτήτων στους τοµείς της
ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης. Έχουµε προτείνει να γίνει µιά
πρώτη εκδήλωση στις 20 Μαρτίου µε την παρουσία και του καθηγητή της Πυρηνικής
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Θανάση Γεράνιου όπου θα γίνει και επίσηµα η
Υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Πολλοί καλόπιστοι άνθρωποι πολλές φορές µας ρωτούν αν µπορούµε να
αποτρέψουµε µε τις παρούσες συνθήκες την πυρηνική επιστροφή. Η απάντηση είναι
µε βεβαιότητα καταφατική. Με µιά µόνο προϋπόθεση: δουλειά και
αποφασιστικότητα. Από τον καναπέ κανείς δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Ας µην
ξεχνάµε λαµπρά παραδείγµατα: Κινητοποιήσεις πολιτών ακύρωσαν το πρόγραµµα µε
τις λιθανθρακικές µονάδες. Κινητοποιήσεις πολιτών ακύρωσαν τις δασοκτόνες
τροποποιήσεις του άρθρου 24 και 117 του Συντάγµατος που σχεδιάζονταν πριν 2
χρόνια. Και για να έρθουµε και στα δικά µας: Κινητοποιήσεις πολιτών µαταίωσαν το
1991 το φαραωνικό λιµενικό έργο που σχεδιαζόταν να γίνει στην παραλία της Ιξιάς
µε συλλογική προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη. Κινητοποιήσεις πολιτών απέτρεψαν την
εκποίηση δηµοσίων κτηµάτων στο Λιµανάκι της Λάρδου το 1993 και στο Πρασονήσι
πριν λίγα χρόνια µε την κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων. Και διαβάσαµε πριν λίγες
µέρες για τις προθέσεις της ΚΕ∆ να ξαναβγάλει στο σφυρί καθαρά για εισπρακτικούς
λόγους 3 µεγάλα δηµόσια ακίνητα της Ρόδου. Το Λιµανάκι της Λάρδου, κι
αναρωτιόµαστε πώς τολµούν πάλι από τη στιγµή που έχει τελεσιδικήσει κάθε
αµφισβήτηση για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, την παραλία Αφάντου (εκεί που
ήταν η Φωνή της Αµερικής) και την παραλία της Τσαµπίκας που -ας σηµειωθεί- είναι
προστατευόµενη περιοχή (Natura 2000). Με αυτή την ευκαιρία να σας πω οτι έχουµε
ήδη εκδώσει από κοινού µε το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και την Οµάδα
Αγροπεριβαλλοντικής Έρευνας και δράσης Αιθρία κοινή ανακοίνωση και
σκοπεύουµε να εναντιωθούµε µε όποιο πρόσφορο τρόπο σε αυτό το νέο έγκληµα που
σχεδιάζεται σε βάρος του Περιβάλλοντος. Το θέµα έχει πάει και στη Βουλή και
ασφαλώς είναι από αυτά που θα απασχολήσουν το νέο ∆Σ, το οποίο θα χρειαστεί την
ενεργό υποστήριξή σας.

Την ενεργό υποστήριξή σας θα χρειαστεί το νέο ∆Σ και σ άλλα θέµατα.
Έχουµε ανοίξει πολλά µέτωπα και το ζητούµενο δεν είναι να τα κλείσουµε αλλά να
µπορέσουµε να τα δροµολογήσουµε ακόµα καλύτερα:
Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς µας θα βρεθούν 3 µεγάλες δράσεις
Α. Η ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράµµατος ενηµέρωσης των µαθητών στο
∆ήµο Πεταλούδων και η επιδίωξη να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία µε τη συνδροµή
των εκπαιδευτικών και των ∆ήµων που θα θελήσουν να ανταποκριθούν. Είναι κρίµα
µιά τόσο ωραία δουλειά να µην αξιοποιηθεί κατά το δυνατό περισσότερο.
Οφείλουµε να επιµείνουµε ιδιαίτερα σ αυτό καθώς πιστεύουµε οτι η περιβαλλοντική
εκπαίδευση στα σχολεία περνάει µέσα από τα παιδιά και στους γονείς. Θεωρούµε
την περιβαλλοντική εκπαίδευση απαραίτητη για την αλλαγή συµπεριφοράς και
απαράδεκτων καταναλωτικών προτύπων και αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιµη
ανάπτυξη. Γι αυτό ζητάµε την αποφασιστική ενίσχυση και επέκτασή της.
Β. Ο συντονισµός και συνεργασία µας µε άλλους φορείς για να συµβάλουµε
ουσιαστικά στο µέτρο των δικών µας ευθυνών στην αποτροπή της κλιµατικής
αλλαγής µε την εξοικονόµηση ενέργειας και την προώθηση των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας. Παρέµβαση προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουµε να κάνουµε µε
προτάσεις και στη διαµόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ)
Γ. Ο συντονισµός και συνεργασία µας µε άλλους φορείς για την απόκρουση της
πυρηνικής απειλής. Ήδη την προσεχή ∆ευτέρα 23/2 στην αίθουσα της
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην Αθήνα θα πραγµατοποιηθεί µιά συνάντηση µεταξύ
πολλών ΜΚΟ για να συζητήσουµε τις µορφές της κοινής δράσης µας. Μεγάλη
πρόκληση θα είναι από αύριο κιόλας η προετοιµασία και οργάνωση του 3ου ∆ιεθνούς
Αντιπυρηνικού Φεστιβάλ Ρόδου που θα διεξαχθεί το 3ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου
µε θέµα τα πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα µαζικής καταστροφής.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι
Έχουν περάσει κιόλας τέσσερα χρόνια από τότε που σ αυτήν εδώ την αίθουσα
έγινε η πρώτη συνάντηση για την ίδρυση του ΑΠΜ και 3 χρόνια από τότε που
κάναµε τις πρώτες µας εκλογές από τις οποίες προέκυψε το απερχόµενο ∆Σ. Σ αυτό
το διάστηµα το ΑΠΜ µαζί µε άλλους φορείς διοργάνωσε 2 διεθνή συµπόσια, 2 διεθνή
αντιπυρηνικά φεστιβάλ, συζητήσεις, συναυλίες, κινηµατογραφικές προβολές,
θεατρικά και χορευτικά δρώµενα,
εκστρατείες για την ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση, αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πήρε την πρωτοβουλία
και ίδρυσε µαζί µε άλλες 21 οργανώσεις και εθνικά δίκτυα από 8 χώρες της περιοχής
το διεθνές δίκτυο Mediterranean No Nuclear Neighborhood-MN3 για τον καλύτερο
συντονισµό µας. Η όλη παρουσία του ΑΠΜ, παρά το νεαρό της ηλικίας του, το
κατατάσσει σε µιά από τις σηµαντικότερες ελληνικές ΜΚΠΟ, γι αυτό και
αξιολογήθηκε πρόσφατα για να ενταχθεί σε µεγάλη έρευνα που διεξάγει το Πάντειο
Πανεπιστήµιο.
Κάναµε αρκετά, αλλά όχι µόνο µπορούµε, είναι ανάγκη να κάνουµε περισσότερα
πράγµατα. Χρειάζεται όµως η πιό ενεργός συµµετοχή των µελών και των φίλων ώστε
να βγαίνει και πιό πολλή δουλειά και πιό ξεκούραστα. Γι αυτό θα παρακαλέσω όλες
και όλους σας να δηλώσετε συµµετοχή στις 3 οµάδες εργασίας που πήρε απόφαση το
απερχόµενο ∆Σ να συστήσει.
1η Οµάδα εργασίας Τεκµηρίωση-Αρχείο-Μεταφράσεις

2η Οµάδα εργασίας 3ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ
3η Οµάδα εργασίας Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας-Ιστοσελίδας-Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων (υλοποίηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε Παν/µιο Αιγαίου)
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του ∆Σ που εθήτευσαν
αυτή την περίοδο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε (ονοµαστικά). Τα µέλη
της ΕΕ (ονοµαστικά). Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΚΕ∆ΚΕ που στήριξε
οικονοµικά το Φεστιβάλ κι ελπίζουµε να το πράξει κι αυτή τη χρονιά, τη ΝΑ∆, την
ΤΕ∆Κ∆, το ∆ήµο Ροδίων, που άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο συνδράµουν την
προσπάθειά µας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΤΕΕ που µας φιλοξενεί, όλους τους
φορείς µε τους οποίους έχουµε συνεργαστεί. Τον γραµµατέα µας Μιχάλη Καβουκλή,
την υπεύθυνη του προγράµµατος περιβαλλοντολόγο Αναστασία Χίου και το λογιστή
µας Βασίλη Παπαβασιλείου που προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του. Όλους
εσάς που στηρίζετε µε τη συµµετοχή σας και τον καλό σας λόγο το ΑΠΜ.
Σας ευχαριστώ

