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Η 26η Απριλίου είναι μια μέρα που θα πρέπει να θυμόμαστε! 32 χρόνια μετά την 
τραγωδία του Τσερνομπίλ, πρέπει να αποδώσουμε φόρο τιμής στη μνήμη αυτών 

που έχασαν τη ζωή τουςκαι άλλων που εξακολουθούν να υποφέρουν από τις 
συνέπειες αυτής της καταστροφής. Σύμφωνα με την επιστημονική επιτροπή του 

ΟΗΕ για τις επιπτώσεις της ατομικής ακτινοβολίας, μετά την τραγωδία στο 
Τσέρνομπιλ περισσότεροι από 115.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν, 
ενώπαρατηρήθηκε τεράστια αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του 

θυρεοειδούς. Πολλά νεογέννητα μωρά εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
γενετικές ανωμαλίες και αντιμετωπίζουν συναφή προβλήματα. Δεν είναι θέμα 

στατιστικών στοιχείων. Το ζήτημα αφορά πολλές ανθρώπινες ζωές που χάνονται 
και πολλές άλλες μη αναστρέψιμες συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων και 
το περιβάλλον. Μετά από αυτό το ατύχημα και άλλα περιστατικά που 

ακολούθησαν (π.χ. εμπειρία της Φουκοσίμα), πρέπει να επανεξετάσουμε την 
ανάγκη των πυρηνικών σταθμών αλλά και κατά πόσο αποτελούν παραδείγματα 

της λεγόμενης ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. 

Μπορεί η νέα πυρηνική τεχνολογία  να διασφαλίσει την ασφάλεια των 

πυρηνικών σταθμών; Μπορεί αυτή η τεχνολογία να διασφαλίσει την ασφάλεια 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται σε μια σεισμογενή 
περιοχή; Η απάντηση σε αυτά τα  ερωτήματα είναι αρκετά απαισιόδοξη! Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην καταστροφή στη Φουκουσίμα το 2011. Δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η Ιαπωνία, μια χώρα με πολύ υψηλό τεχνολογικό 

επίπεδο, δεν κατάφερε να αποφύγει μια τραγωδία, όπου πάνω από 15.000 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον σεισμό 9 βαθμών στην κλίμακα Richter  
το  τσουνάμι που ακολούθησε. Είναι γνωστό ότι οι συνέπειες αυτού του σχετικά 

πρόσφατου πυρηνικού ατυχήματος και η διαρροή της ακτινοβολίας στη 
θάλασσα και τον αέρα είναι μόνιμες και αναμένεται να επηρεάσουν τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον για τις επόμενες δεκαετίες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες και ιδιαίτερα πιο πρόσφατα, υπήρξε μια παγκόσμια 
επανεκτίμηση της λειτουργίας πυρηνικών σταθμών με πολλές χώρες να 

επανεξετάζουν τις πολιτικές τους για την πυρηνική ενέργεια. Ο εορτασμός για 
την επίσημη έναρξη της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στο Άκκουγιου, 

στα νότια παράλια της Τουρκίας αποτελεί απειλή για τη χώρα μας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στο Άκκουγιου από την Άγκυρα 
και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις στην Τουρκία. 

Οι Κύπριοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την απειλή που αντιμετωπίζουμε στην 
προοπτική της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου Άκκουγιου σε μια 

ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή. Σε περίπτωση διαρροής ακτινοβολίας, η ζημιά θα 
επηρεάσει αναπόφευκτα μια περιοχή εκατοντάδων χιλιομέτρων γύρω από το 
πυρηνικό εργοστάσιο. Ήδη έχουμε την τραγική εμπειρία του Τσερνομπίλ, όπου 

εκατοντάδες άνθρωποι υποφέρουν από προβλήματα υγείας και πεθαίνουν. 



Ωστόσο, οι κίνδυνοι δεν σχετίζονται μόνο με ένα ατύχημα που οφείλεται σε 
τεχνικούς λόγους ή ακόμη περισσότερο, σε σεισμό. Ακόμη και κατά τη διάρκεια 

της κανονικής λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας δημιουργούνται μεγάλα 
προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και την 

αύξηση της θερμοκρασίας του θαλάσσιου νερού (θερμική ρύπανση). 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες για τις επόμενες 
δεκαετίες θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά με τη χρήση 

ανανεώσιμων πόρων, κυρίως ηλιακής ενέργειας. Οι κίνδυνοι αυτοί αναλύθηκαν 
επιστημονικά και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης για τα 

πυρηνικά εργοστάσια στις 10 Ιανουαρίου 2015. Επιβεβαιώθηκε ότι η Κύπρος 
και άλλες γειτονικές χώρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της 
Τουρκίας και όχι μόνο χωρών στα σύνορα της Τουρκίας αλλά και στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, θα βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο σε 
περίπτωση που ο υπό κατασκευή πυρηνικός σταθμός, λειτουργούσε. Αυτοί οι 

σταθμοί μπορούν δυνητικά να δημιουργήσουν μια τεράστια καταστροφή για τη 
χώρα μας, την Κύπρο. 

Εμείς όλοι, μέλη περιβαλλοντικών, επιστημονικών, πολιτικών και κοινωνικών 

οργανώσεων και φορέων  καθώς και άλλοι ενεργοί πολίτες από όλη την Κύπρο, 
υπενθυμίζουμε τη Διακήρυξη Λευκωσίας του Μαΐου 2015 για μια Μεσόγειο 

απαλλαγμένη από πυρηνικά, που προετοιμάστηκε με την ενεργό συμμετοχή της 
Κυπριακής Αντιπυρηνικής Πλατφόρμας. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην 

κατασκευή πυρηνικών σταθμών κοντά στο  νησί μας. Αναφερόμαστε όχι μόνο 
στο Άκκουγιου αλλά και σε άλλα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα νέα πυρηνικά 
εργοστάσια. Είμαστε αποφασισμένοι να αναβαθμίσουμε την ευαισθητοποίηση 

της κοινωνίας και να διευρύνουμε τις προσπάθειές μας τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό! Ο αγώνας μας θα διαρκέσει μέχρι να καταφέρουμε να 

αποτρέψουμε την εγκατάσταση τέτοιων πυρηνικών σταθμών στην περιοχή μας. 

Η 26η Απριλίου είναι μια ημέρα θλιβερής ανάμνησης. Με αυτή την 
ευκαιρία, καλούμε όλους τους Κύπριους σε ειδική εκδήλωση στη 

Λευκωσία. Το βράδυ της Πέμπτης 26 Απριλίου, 7-9 μ.μ., φέρτε τα κεριά 
σας μαζί σας και ας ενώσουμε τα χέρια μας σε μια ανθρώπινη αλυσίδα 

διαμέσου του σημείου ελέγχου της οδού Λήδρας στη Λευκωσία. 

 

Συνδιοργανωτές εκδήλωσης (ανοικτή λίστα):  

ΑΚΕΛ - Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών - Κόμμα Νέα Κύπρος 

(YKP) - Κόμμα Ενωμένη Κύπρος (BKP) -  Αριστερό Κίνημα (Sol Hareket) 
- Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου (KSP) - ΠΕΟ - ΕΔΟΝ - Νεολαία Οικολόγων 

- Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ - Οικολογικό Κίνημα Γυναικών - 
Περιβαλλοντική Κίνηση ΚΥΠΡΟΥ - Πλατφόρμα Ενωμένη Κύπρος - Unite 

Cyprus Now - Φίλοι του Ακάμα - Οικολογική Κίνηση - Παγκύπριο 
Συμβούλιο Ειρήνης - Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών - 

Προοδευτική Τεχνικής - Bi-Communal Peace Initiative «United Cyprus» 
- Cyprus Green Action Group - Ένωση Κυπρίων Συγγραφέων και 

Καλλιτεχνών - Σύνδεσμος Βιολόγων - Ανεξάρτητος Δρόμος - Πολιτιστικό 



Κέντρο "Μπαράκα" - KTÖS – Ktoeos – KTAMS - DEV-İŞ - BES - Ένωση 

Τουρκοκυπρίων Ιατρών - Περιβαλλοντικό Κίνημα Λάρνακας - 
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου BirdLife Cyprus -Παγκύπρια Ένωση 

Επιστημόνων Χημικών – Επιμελητήριο Μηχανικών Περιβάλλοντος - 
Ιστορικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Αρίφ Χασάν Ταχσίν - Σύλλογος Queer 

Κύπρου - Cyprus Anti-Nuclear Platform - Basın-sen - Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπόραν - ΕΤΕΚ - Νέα Διεθνιστική Αριστερά 

 

 


