
Η πυρηνική ενέργεια δεν προκαλεί εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή του
θείου, αντίθετα απ' ό,τι το πετρέλαιο και το κάρβουνο

Το «κακό παράδειγμα» της Σουηδίας

Δεν είναι πλέον... αποδοτική

Πυρηνική ενέργεια; Ναι, ευχαριστώ!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Με την απόφασή της να
εγκαταλείψει την πυρηνική
ενέργεια, η Βόννη προκάλεσε
μιαν έντονη συζήτηση σε όλη την
Εύρωπη. Το πυρηνικό λόμπι
ανθίσταται ποικιλοτρόπως  ως
και με επιχειρήματα... οικολογικά
και φαίνεται να πετυχαίνει στις
προσπάθειές του. Όπως
φανερώνει και το παράδειγμα της
Σουηδίας, όπου οι πολίτες
ψήφισαν πριν από σχεδόν 20
χρόνια το κλείσιμο των
πυρηνικών σταθμών χωρίς έως
σήμερα να έχει γίνει τίποτε, ο
δρόμος που πρέπει να διανύσει η
Ευρώπη για να απαλλαγεί από την πυρηνική ενέργεια είναι ακόμη μακρύς. Γιατί φάνηκε
πως είναι πολύ ευκολότερο να πεις ότι κλείνεις έναν αντιδραστήρα παρά να το κάνεις.

Η συζήτηση που συνεχίζεται στη Γερμανία για την απαλλαγή της χώρας από την
πυρηνική ενέργεια προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην πυρηνική βιομηχανία, οι
άνθρωποι της οποίας άρχισαν ακόμη πιο έντονα να προβάλλουν την «οικολογική
διάσταση» της επιχείρησής τους. Το μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, λένε, είναι η
κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τα αέρια, τα οποία εκπέμπονται κατά την
παραγωγή ηλεκτρισμού από κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με πρώτο το
διοξείδιο του άνθρακα. Είναι αυτά που δημιουργούν το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» και
την όξινη βροχή.

Η λύση, επιμένουν, είναι η πυρηνική ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι
δίνουν, η παραγωγή μιας τεραβατώρας (ένα εκατομμύριο μεγαβάτ) προκαλεί 1,09
εκατομμύριο τόνους CO2 αν γίνει από άνθρακα, 430.000 τόνους αν γίνει από φυσικό
αέριο και μόλις 38.000 τόνους, αν γίνει από πυρηνικό σταθμό. Η πυρηνική ενέργεια,
προσθέτουν, είναι εξάλλου η απάντηση στην ενεργειακή κρίση που προβλέπουν ότι θα
ξεσπάσει σε δύο δεκαετίες, όταν η δημογραφική αύξηση και η ανάπτυξη του Τρίτου
Κόσμου αυξήσουν κατακόρυφα τη ζήτηση. «Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ζήτηση
ηλεκτρισμού θα διπλασιαστεί, ίσως και τριπλασιαστεί μέσα στα τριάντα επόμενα χρόνια
θα επταπλασιαστεί στην Κίνα και την Ινδία», λέει ο Μοχάμεντ ελ-Μπαραντέι, Γενικός
Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), ενός οργανισμού που
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δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να ευνοήσει την ειρηνική χρήση του ατόμου.
Για να ανταποκριθούμε σ' αυτήν τη ζήτηση, «θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την
πυρηνική ενέργεια: είναι η μόνη που εγγυάται ενεργειακή ανεξαρτησία και δεν παράγει
CO2».

Επιπλέον έχει και άλλα «οικολογικά πλεονεκτήματα»: η πυρηνική ενέργεια δεν προκαλεί
εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή του θείου, αντίθετα απ' ό,τι το πετρέλαιο και το
κάρβουνο, η καύση των οποίων απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα οξέα που επιστρέφουν
στη γη με τη μορφή όξινων βροχών, οι οποίες καταστρέφουν δάση, λίμνες και
οικοδομήματα.

Μετά τον θόρυβο που ξέσπασε με τη Γερμανία, η γαλλική εταιρεία COGEMA, η οποία
διαχειρίζεται το εργαοστάσιο επεξεργασίας χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων στη
Λα Αγκ, δημοσίευσε στον Τύπο διαφημίσεις, στις οποίες υπογραμμίζει ότι συμβάλλει
«στη συντήρηση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της οικονομίας μας», ότι
«έπειτα από 3 ή 4 χρόνια παραγωγής ηλεκτρισμού, το χρησιμοποιημένο καύσιμο που
βγαίνει από τους αντιδραστήρες περιέχει ακόμη περίπου 96% ουράνιο και 1%
πλουτώνιο», ότι «η ενεργειακή αξία του ουρανίου και του πλουτωνίου που υπάρχουν σ'
ένα τόνο χρησιμοποιημένα καύσιμα ισοδυναμεί με 20.000 τόνους πετρελαίου», ότι «ένα
αυτοκίνητο ανακυκλώσιμο κατά 85% χαρακτηρίζεται "οικολογικό αυτοκίνητο" και το
πυρηνικό καύσιμο είναι ανακυκλώσιμο σε ποσοστό άνω του 96%».

Μα, αν είναι έτσι, μήπως θα έπρεπε οι πάντες να στραφούμε σ' αυτή την «οικολογική»
και «ανεξάντλητη» ενεργειακή πηγή; Γιατί, άραγε, η Γερμανία και άλλες που την
χρησιμοποιούν να θέλουν να την καταργήσουν;

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έξι δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για
να παράγουν ηλεκτρισμό (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο,
Νορβηγία) και από τις υπόλοιπες, η Σουηδία, η Ισπανία, το Βέλγιο και, προσφάτως, η
Γερμανία και η Ελβετία φιλοδοξούν να καταργήσουν αργά ή γρήγορα αυτή την πηγή
ενέργειας. Αποδεικνύεται όμως ότι δεν είναι διόλου εύκολο. Οι κυβερνώντες Γερμανοί
Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι είχαν υποσχεθεί πως η επεξεργασία των
χρησιμοποιημένων γερμανικών πυρηνικών καυσίμων θα σταματούσε την 1η Ιανουαρίου
του 2000. Αλλά το πυρηνικό λόμπι κατέστησε σαφές στον καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ
ότι είναι αποφασισμένο να τον κάνει να πληρώσει πολύ ακριβά την πολιτική απόφαση για
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων της Γερμανίας γίνεται στο
γαλλικό εργοστάσιο της COGEMA στο Λα Αγκ και στο βρετανικό της BNFL στο
Σέλαφιλντ. Και τα δύο απείλησαν ότι θα απαιτήσουν μεγάλες αποζημιώσεις σε
περίπτωση που η κυβέρνηση του Σρέντερ ακυρώσει τα συμβόλαια μαζί τους και
σταματήσει από το 2000 να τους στέλνει χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα.

Απείλησαν ακόμη ότι θα σταματήσουν αμέσως να δέχονται τα χρησιμοποιημένα
πυρηνικά καύσιμα της Γερμανίας και θα της στείλουν πίσω όσα έχουν  η γαλλική
COGEMA και η βρετανική BNFL απείλησαν πως θα επιστρέψουν από τη Λα Αγκ και το



Σέλαφιλντ 3.800 και 650 τόνους αποβλήτων αντιστοίχως. Κάτι τέτοιο θα ήταν ολέθριο,
αφού οι 19 πυρηνικοί σταθμοί της Γερμανίας (καλύπτουν το ένα τρίτο των ενεργειακών
αναγκών της χώρας) δεν έχουν εγκαταστάσεις για αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων,
πολύ περισσότερο επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων.

Στις 19 Φεβρουαρίου, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως μέσα στον Μάρτιο θα
πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη γερμανική ενεργειακή βιομηχανία για να εξετασθούν
τα προβλήματα της οριστικής αποθήκευσης των ραδιενεργών καταλοίπων, της
κατασκευής προσωρινών κέντρων αποθήκευσης στους πυρηνικούς σταθμούς, καθώς και
η οριστική διακοπή της επεξεργασίας των χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων. Το
ενδεχόμενο να ορισθεί προθεσμία για το κλείσιμο των πυρηνικών σταθμών ούτε που
αναφέρθηκε ξανά.
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Πριν από 19 χρόνια, ελάχιστοι αμφέβαλλαν ότι η Σουηδία θα γινόταν η
πρώτη «πυρηνοκίνητη» χώρα του κόσμου που θα έκλεινε τους
αντιδραστήρες της. Οι Σουηδοί ψήφισαν την πρόταση των
Σοσιαλδημοκρατών για σταδιακή εξάλειψη της πυρηνικής ενέργειας ως
το 2010.

Έκτοτε, ωστόσο, τα έξι υπό κατασκευήν εργοστάσια έχουν τεθεί σε λειτουργία, όπως είχε
αρχικά προγραμματιστεί, και οι 12 σουηδικοί αντιδραστήρες λειτουργούν ακάθεκτοι,
παρά τις διαδοχικές προθεσμίες για οριστική διακοπή της λειτουργίας τους που διαρκώς
μετετίθεντο. Η νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση είπε να κλείσει έστω έναν «για τα
μάτια», τον πυρηνικό σταθμό Μπάρσεμπακ-1, που υψώνεται απειλητικά στη δυτική ακτή
της Σουηδίας, είκοσι χιλιόμετρα από τη μη πυρηνική Δανία, και όρισε προθεσμία τον
Ιούλιο του 1998. Όμως, το πυρηνικό λόμπι κατάφερε να ματαιώσει κι αυτή την
προσπάθεια. Στο μεταξύ, χάρη και στην πολύ επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία του
πυρηνικού λόμπι, το οποίο δεν έπαψε να επαναλαμβάνει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι
φθηνότερη και πιο αξιόπιστη απ' ό,τι άλλες στη σκοτεινή, κρύα και μεγάλη Σουηδία, η
κοινή γνώμη μεταστράφηκε: το ποσοστό των Σουηδών που θέλουν να εγκαταλειφθεί η
πυρηνική ενέργεια έως το 2010 έπεσε, από 68% το 1986 την εποχή του Τσέρνομπιλ, σε
μόλις 26% το 1998.

Η επεξεργασία, με την οποία το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο χωρίζεται σε
χαμηλής, μέσης και υψηλής ακτινοβολίας απόβλητα, πλουτώνιο για πυρηνικά όπλα και
ουράνιο, καθιστά τη διαχείριση των αποβλήτων δυσκολότερη και όχι ευκολότερη. Όταν
πρωτάρχισε, το «ανακυκλωμένο» ουράνιο και το πλουτώνιο  ένα γραμμάριο του οποίου
περιέχει τόση ενέργεια όση ένας τόνος πετρελαίου  υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν
και πάλι σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ταχέων ηλεκτρονίων. Αυτοί οι «μαγικοί»
αντιδραστήρες θα παρήγαγαν περισσότερα χρησιμοποιήσιμα καύσιμα απ' όσα θα
έκαιγαν και θα δόξαζαν την πυρηνική εποχή. Μόνο που δεν λειτουργούν. Τα σχετικά
προγράμματα εγκαταλείφθηκαν και από τη Βρετανία και από τη Γαλλία και έτσι εξέλιπε
κάθε δικαιολογία για την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων.

«Η επεξεργασία είναι παραλογισμός», γράφει ο Ρομπ Έντουαρντς, συντάκτης του
περιοδικού «Νιού Σάιεντιστ» σε θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θα ήταν πολύ φθηνότερο,
ασφαλέστερο και απείρως λογικότερο, τα χρησιμοποιημένα πυρηνικά καύσιμα να
αποθηκεύονται εξαρχής. Η Γερμανία, ο δεύτερος μεγαλύτερος πελάτης του Σέλαφιλντ,
θέλει να την σταματήσει και η Ιαπωνία, ο καλύτερος πελάτης του εργοστασίου, είναι
μάλλον απίθανο να συνεχίσει μακροπρόθεσμα. Στην καλύτερη περίπτωση, το βρετανικό
εργοστάσιο έχει το πολύ άλλα δέκα χρόνια ζωής.

Όλα αυτά ήταν φανερά τουλάχιστον πριν από μία εικοσαετία.

Πορεία προς της έξοδο

«Η πυρηνική ενέργεια απλούστατα δεν είναι πλέον αποδοτική», λέει ο Γερμανός
υπουργός Περιβάλλοντος και εκ των ηγετών των Πρασίνων, Γιούργκεν Τρίτιν. Ωστόσο, η
πορεία προς την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι γεμάτη



οπισθοδρομήσεις. Η Ιταλία αποφάσισε το 1987 τη διακοπή του πυρηνικού
προγράμματός της, ωστόσο σήμερα αρκετοί επιστήμονες και πολιτικοί αναρωτιούνται αν
έπραξαν σωστά.

Στην Ελβετία, η κυβέρνηση της Βέρνης αποφάσισε στις 21 Οκτωβρίου του 1998 να
κλείσει οριστικά τους πέντε πυρηνικούς σταθμούς της χώρας, χωρίς ωστόσο να
ορίσει ακριβή ημερομηνία. Στο Βέλγιο, ο υπουργός Ενέργειας και πυρηνικός
μηχανικός, Ζαν-Πολ Πονσελέ, προειδοποίησε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί της χώρας
θα ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους σε δέκα χρόνια και ανέθεσε σε επιτροπή
να εξετάσει το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ ο ίδιος προκρίνει τις ανανεώσιμες μορφές
ενέργειας και προτείνει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα,
σε απόσταση δέκα χιλιομέτρων από τις βελγικές ακτές (δεν θα ήταν άραγε καλή
ιδέα και για την Ελλάδα η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ακατοίκητες νησίδες
του Αιγαίου;). Στην Ισπανία, όσοι πυρηνικοί σταθμοί ολοκληρώνουν τον κύκλο
ζωής τους μετατρέπονται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με αέριο. Ακόμη και
στη Βρετανία, χώρα που έχει πυρηνικά όπλα και ως εκ τούτου χρειάζεται το
πλουτώνιο από την επεξεργασία των χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων,
το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων τίθεται όλο και πιο έντονα. Μόνο στη Γαλλία,
το «πυρηνικό-στρατιωτικό σύμπλεγμα» έχει καταφέρει να παρουσιάσει την
πυρηνική επιλογή ως «πηγή εθνικής υπερηφάνειας» και να κρατήσει το θέμα
ταμπού  η «Πράσινη» υπουργός Περιβάλλοντος, Ντομινίκ Βουανέ, προτιμά να
επιτίθεται στους κυνηγούς και τους καπνιστές.

Οι Δανοί μπορεί να ανατριχιάζουν βλέποντας απέναντι από τις ακτές τους απειλητικό τον
σουηδικό πυρηνικό σταθμό Μπάρσεμπακ-1, αλλά και οι Σουηδοί όταν κοιτάζουν προς τη
Δανία βλέπουν τις ψηλές καμινάδες των ανθρακοκίνητων δανικών εργοστασίων να
αναδίδουν διοξείδιο του θείου και καπνιά. Ο Γιούργκεν Τρίτιν πιστεύει ότι τρεις λύσεις
υπάρχουν για την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη: «Πρώτα, εξοικονόμηση
ενέργειας: μόνον οι συσκευές που αφήνονται σε θέση αναμονής καίνε στη Γερμανία την
παραγωγή ενός ή δύο πυρηνικών σταθμών. Μετά, θέλουμε να διπλασιάσουμε μέσα σε
τέσσερα χρόνια το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρισμού
(σήμερα είναι λιγότερο από 5%). Τρίτον, θέλουμε να προωθήσουμε μια πιο
αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας, όπως η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και
θέρμανσης.

Είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να βγούμε από την

πυρηνική ενέργεια και ταυτόχρονα να τηρήσουμε τις

δεσμεύσεις μας για την προστασία της ατμόσφαιρας».

Σίγουρα, όμως, το πυρηνικό λόμπι θα δυσκολέψει την

προσπάθεια αυτή όσο περισσότερο μπορεί.
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