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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 265 / 25-4-2018 

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΔΟ! 

ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; ΟΧΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 

 

 

Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΣΤΟ 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

Ρωσική τεχνολογία το Τσέρνομπιλ, μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, 

ΕΞΕΡΡΑΓΗ. Εκατοντάδες χιλιάδες θύματα! Η Ουκρανία θρηνεί συνεχώς τα 

θύματά της. Όμως, ο γείτονάς μας Τούρκος, υιοθέτησε την … νέα 

τεχνολογία της Ρωσίας των 20 δις δολαρίων και σε λίγα χρόνια θα 

εγκαινιάσει τον πυρηνικό της σταθμό στο Ακούγιου, μόλις 15 ναυτικά μίλια 

από τη Ρόδο. Η «θάλασσα ειρήνης», το Αιγαίο, γίνεται χώρος συνεχών 
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διεκδικήσεων από την αδηφάγα Τουρκία. Εμείς εδώ στην… ενδοχώρα, ούτε 

τη φωνή μας δεν σηκώσαμε, γι’ αυτό το μεγάλο πυρηνικό έγκλημα που θα 

γίνει.  

 

Όταν πριν σαράντα χρόνια φωνάζαμε για την αποτροπή της εγκατάστασης 

πυρηνικού εργοστασίου στην Κάρυστο, οι Τούρκοι στη Σμύρνη και 

Κωνσταντινούπολη, είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο. Τώρα κανένας στην 

Τουρκία και Ελλάδα δεν αντιδρά γι’ αυτό. Είναι σχεδόν το ίδιο με τη Συρία. 

Διαμαρτυρόμαστε για την πυραυλική επέμβαση της Δύσης, αλλά δεν 

φωνάζουμε για τη φονική επιδρομή του μονάρχη Άσαντ με χημικά όπλα και 

ιδιαίτερα σε μικρά παιδιά. 

 

Πώς αλλάζουν οι καιροί! Μήπως έχουν μεταλλαχτεί και τα DNA των… 

δήθεν πολιτών; 

 

Στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου Πούτιν με τον πρόεδρο Ερντογάν 

έκλεισε και η Συμφωνία για την εγκατάσταση τεσσάρων πυρηνικών 

αντιδραστήρων 1200 Mega Watt ο καθένας στο Ακούγιου στα παράλια της 

Τουρκίας απέναντι από την Κύπρο. Ο πρώτος αντιδραστήρας προβλέπεται 

να λειτουργήσει το 2023, ενώ οι άλλοι τρείς το 2025. Την κατασκευή των 

πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακούγιου έχει αναλάβει ο ρωσικός κρατικός 

οργανισμός Rosatom. 

 

Η σπουδαιότητα του έργου έγκειται στο ότι οι τέσσερις αντιδραστήρες στο 

Ακούγιου – ίδιοι με αυτόν που εξερράγη στο Τσέρνομπιλ - θα καλύπτουν 

το 10% των ενεργειακών αναγκών της χώρας, που αντιστοιχούν στις 

σημερινές ανάγκες της Κωνσταντινούπολης. 

 

Η προσπάθεια της Τουρκίας για τη λειτουργία πυρηνικών υποδομών, που θα 

της δώσει και τη δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ξεκινά από το 

1969. 

 

Οι λόγοι της αναβολής κατασκευής της πυρηνικής μονάδας στο Ακούγιου 

ήταν δύο. Η αντίδραση του κόσμου και οι συγκρούσεις των διαπλεκόμενων 

συμφερόντων που διεκδικούν το έργο. 
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Το 2000, ένα ύποπτο παιχνίδι παιζόταν μεταξύ των κοινοπραξιών που 

διεκδικούν το έργο. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες στον Καναδά, η 

καναδική κοινοπραξία έχασε το παιχνίδι. Η αρμόδια επιτροπή τής TEAS (η 

τουρκική ΔΕΗ), προέκρινε τη γαλλογερμανική κοινοπραξία υπό τη Siemens, 

μόνο που για πολιτικούς λόγους κάποιοι στην τουρκική κυβέρνηση 

προτιμούσαν τους Αμερικανούς τής Westinghouse. Μία 

αμερικανογερμανική σύγκρουση βρισκόταν, λοιπόν, σε εξέλιξη και εκεί θα 

πρέπει να αναζητηθεί η ακύρωση τελικά της επένδυσης λόγω… οικονομικών 

προβλημάτων. 

                                                                                                                                               

Σημειωτέον, το Ακούγιου αποτελεί το πρώτο μέρος ενός φιλόδοξου 

πυρηνικού σχεδίου που περιλαμβάνει την κατασκευή τουλάχιστον οκτώ 

ακόμη πυρηνικών αντιδραστήρων στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Εξ 

αυτών, οι τέσσερις στη Σινώπη και άλλοι τέσσερις ενδεχομένως στην 

Ιγνεάδα της Ανατολικής Θράκης. Τελικός στόχος είναι η στρατηγική 

κάλυψη μεγάλου μέρους των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της χώρας 

και η απεξάρτησή της από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από 

Ρωσία και Ιράν αντιστοίχως. 

 

Διακεκριμένοι Έλληνες, Τούρκοι, Αμερικάνοι και άλλοι σεισμολόγοι 

καταγγέλουν ότι το Ακούγιου βρίσκεται επάνω σε σεισμική περιοχή και σε 

καμμία περίπτωση δε θα πρέπει να εγκατασταθεί εκεί ένας πυρηνικός 

αντιδραστήρας. Λέγεται ότι έχει προβλεφθεί στην κατασκευή του να αντέχει 

σε σεισμό 6,5 Ρίχτερ, ενώ ο σεισμός στα γειτονικά Άδανα το 1998 ήταν 6,3 

Ρίχτερ και στην Ανατολία - το 2001 - 7,1 Ρίχτερ. 

 

Σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος, είτε λόγω ισχυρού σεισμού, είτε λόγω 

ανθρωπίνου λάθους όπως στο Τσερνομπίλ τον Απρίλιο του 1986, σύμφωνα 

με μελέτες Καναδών επιστημόνων, θα προσβληθούν με ραδιενέργεια 

δεκάδες εκατομμύρια κατοίκων από Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Μαυροβούνιο, 

Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Λίβανο, Συρία, Ισραήλ, 

Αίγυπτο και θα εκκενωθεί ολόκληρη η Κύπρος. Το Αιγαίο Πέλαγος θα 

μολυνθεί για δεκάδες χρόνια και η Ελλάδα θα μολυνθεί μέχρι και εκατό 

φορές περισσότερο από άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές. 

 

mailto:pakoe@pakoe.gr
http://www.pakoe.gr/


 
 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ  OIKOEN   

ΟΙΚΟ-ΓΗ 

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609 

        e-mail: pakoe@pakoe.gr,  www.pakoe.gr 

                       Members of:  United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM 

 
 

4 

 

Από τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα προκύπτουν ραδιενεργά 

κατάλοιπα και άλλα υλικά υψηλής ραδιενέργειας, τα οποία συχνά 

μεταφέρονται δια θαλάσσης και σε περίπτωση ναυαγίου θα δημιουργηθεί 

επικίνδυνο και τεράστιο πρόβλημα. Το Αιγαίο Πέλαγος θα μολυνθεί με 

ραδιενέργεια για δεκάδες χρόνια. Επιπλέον, το σημαντικότατο πρόβλημα 

των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι τα πυρηνικά κατάλοιπα, τα οποία 

εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια για χιλιάδες χρόνια και για τα οποία δεν 

υπάρχει μέχρι σήμερα ασφαλής τρόπος διάθεσης των. Αυτός είναι και ο 

λόγος που 19 κάτοχοι βραβείου Νόμπελ, το 1988, υπέγραψαν διακήρυξη 

περί μη εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων λέγοντας χαρακτηριστικά 

«..αρνούμαστε να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα ραδιενεργά 

μολυσμένο περιβάλλον». Μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ το 

1986, κανένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. 

 

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα δράσεων του 

ΠΑΚΟΕ για το θέμα αυτό. 

 

Από το Γραφείο Τύπου               
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