Πρωτοβουλία «ΣΑΜΑΣΗΣΕ ΣΑ ΠΤΡΗΝΙΚΑ»
Εικοςιπζντε χρόνια μετά τθν καταςτροφι του Σςερνομπίλ ο πυρθνικόσ εφιάλτθσ επιςτρζφει.
Η νζα μεγάλθ τραγωδία, που υπζςτθ θ Ιαπωνία από τον ιςχυρότατο ςειςμό και το πυρθνικό
ατφχθμα ςτθ Φουκουςίμα, αποτελεί τραγωδία για όλο τον κόςμο και επείγουςα
προειδοποίθςθ για τουσ μεγάλουσ κινδφνουσ από τθ λεγόμενθ «ειρθνικι χριςθ» τθσ
πυρθνικισ ενζργειασ. το ςφνκθμα «Όχι άλλθ Χιροςίμα» ζρχεται τϊρα να προςτεκεί το «Όχι
άλλθ Φουκουςίμα».
Η τάςθ πολλαπλαςιαςμοφ των πυρθνικϊν εργοςταςίων τθν τελευταία δεκαετία ςτο όνομα
τθσ ενεργειακισ κρίςθσ πρζπει να ςταματιςει τϊρα! Ανθςυχοφμε βακφτατα για τα ςχζδια
εξάπλωςθσ των πυρθνικϊν εργοςταςίων και ςτισ περιοχζσ των Βαλκανίων και τθσ Μ.
Ανατολισ. Ιδιαίτερθ ανθςυχία γεννά θ ιδθ προωκοφμενθ καταςκευι πυρθνικοφ
εργοςταςίου τθσ Σουρκίασ ςτο Ακοφγιου, ςε ιδιαίτερθσ υψθλισ ςειςμικότθτασ περιοχι,
ανατολικά τθσ Ρόδου και απζναντι από τθν Κφπρο.
Είναι η ώρα να ξαναγεννηθεί το ευρωπαϊκό και το παγκόςμιο αντιπυρηνικό κίνημα!
Να γίνει ςυνείδθςθ ςτισ κοινωνίεσ ότι δεν είναι αςφαλισ, φκθνι και φιλικι προσ το
περιβάλλον θ πυρθνικι ενζργεια. Αντικζτωσ, είναι θ μεγαλφτερθ απειλι για τθν αλλαγι του
πλανιτθ, όπωσ τον γνωρίηουμε μζχρι τϊρα, απειλι για τθ ηωι όχι μόνο των ςθμερινϊν αλλά
και των επόμενων γενεϊν και πθγι υπερκερδϊν για τισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ εταιρείεσ.
Απαιτοφμε το κλείςιμο όλων των πυρηνικών εργοςταςίων
Καλοφμε τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ να αναλάβει ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ για τθν
αποτροπι των ςχεδιαηόμενων νζων πυρθνικϊν εργοςταςίων ςτθν περιοχι μασ.
Διεκδικοφμε να γίνουν η Ευρώπη, η Μεςόγειοσ, τα Βαλκάνια και η Μ. Ανατολή
Ζώνη Ειρήνησ, ελεφθερη από πυρηνικά
Διεκδικοφμε, ςε ςυνεργαςία με το ευρωπαϊκό κίνθμα κατά των πυρθνικϊν, να αναλθφκοφν
ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ και αποφάςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τθν εξάλειψθ
των πυρθνικϊν ςτθν Ευρϊπθ και τθν εκπόνθςθ βιϊςιμων εναλλακτικϊν ενεργειακϊν
ςχεδίων, που κα προτάςςουν τθν εξοικονόμθςθ και κα ςυμπεριλαμβάνουν τισ Ανανεϊςιμεσ
Πθγζσ Ενζργειασ.
Απαιτοφμε το άμεςο κλείςιμο των ιδιαίτερα επικίνδυνων πυρθνικϊν αντιδραςτιρων (κυρίωσ
όςων καταςκευάςτθκαν πριν το 1980, μεταξφ των οποίων και το Κοηλοντοφι ςτθ Βουλγαρία),
ςαφζσ χρονοδιάγραμμα διακοπισ λειτουργίασ των υπόλοιπων και άμεςθ εγκατάλειψθ όλων
των ςχεδίων για νζουσ αντιδραςτιρεσ, υπό μελζτθ ι υπό καταςκευι, όπωσ αυτοί ςτο
Μπζλενε τθσ Βουλγαρίασ
Διακηρφςςουμε ότι:
η μόνη αςφάλεια από τα πυρηνικά όπλα και εργοςτάςια είναι η κατάργηςή τουσ!
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