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Ρόδος, 11-11-2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από απόφαση του Συµβουλίου του Κράτους της Τουρκίας

Ακυρώνεται ο διαγωνισµός για τον πυρηνικό σταθµό στο Άκκουγιου ;
Το Συµβούλιο του Κράτους της Τουρκίας, σύµφωνα µε τηλεγράφηµα του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων, ακύρωσε µε χθεσινή του απόφαση άρθρα του Κανονισµού περί
δηµιουργίας

πυρηνικών σταθµών, µετά από προσφυγή που είχε καταθέσει η Ένωση

Επιµελητηρίων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών της Τουρκίας. Με την απόφαση αυτή, σύµφωνα µε
τον Πρόεδρο της Ένωσης Μεχµέτ Σογαντζί, ο διαγωνισµός που είχε προκηρύξει η τουρκική
Κυβέρνηση για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθµού στο Άκκουγιου της Τουρκίας, και στον
οποίο κατατέθηκε µόνο µία προσφορά από ρωσοτουρκική κοινοπραξία, έχει χάσει κάθε νοµική
βάση και πρέπει να ακυρωθεί.
Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη. Χαιρετίζει την
επίµονη δουλειά των φορέων και των πολιτών στη γειτονική χώρα, που αγωνίζονται για την
αποτροπή εγκατάστασης πυρηνικών σταθµών στην πατρίδα τους. Εκφράζει την αµέριστη
συµπαράσταση και αλληλεγγύη του σ αυτόν τον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ακόµα µία φορά
µε τον πλέον πειστικό τρόπο οτι καµία ενέργεια στην κατεύθυνση της εξάλειψης της πυρηνικής
απειλής δεν πάει χαµένη. Κάθε εµπόδιο στην πυρηνική βιοµηχανία και τους υποστηρικτές της
είναι προς όφελος του Περιβάλλοντος, της Ειρήνης, της Ζωής.
«Πριν 10 µέρες είχαµε ένα χτύπηµα στο πυρηνικό πρόγραµµα της Βουλγαρίας στο Μπέλενε,
µετά την αποχώρηση της γερµανικής RWE, που είχε αναλάβει τη χρηµατοδότηση του 49% του
έργου. Χθες µετά από προσφυγή της Ένωσης Επιµελητηρίων Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών της
Τουρκίας είχαµε την απόφαση του Συµβουλίου του Κράτους, µε την οποία ο διαγωνισµός για τον
πυρηνικό σταθµό στο Άκκουγιου µένει στον αέρα. Είναι αναµφίβολα σηµαντικές εξελίξεις, αλλά
δεν αρκούν. Είναι τώρα ο καιρός να αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση ∆ιεθνείς Πρωτοβουλίες για
την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής. Πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην αποτροπή
εγκατάστασης νέων πυρηνικών αντιδραστήρων και στην καταστροφή των πυρηνικών όπλων στην
ευρύτερη περιοχή, για την υλοποίηση του οράµατος για µιά Μεσόγειο και Μέση Ανατολή χωρίς
πυρηνικά» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΑΠΜ Θανάσης Αναπολιτάνος.

