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Μετά από 60 χρόνια λειτουργίας των πυρηνικών εργοστάσιων έχουν παραχθεί πάνω από
350.000 τόνοι ραδιενεργών αποβλήτων. Κανείς όµως δεν προέβλεψε που θα εναποτεθούν.
Προς το παρόν τα τοξικά “φέρετρα” αποβλήτων διατηρούνται δίπλα στους κατά τόπους
πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ όλος ο κόσµος βρίσκεται σε αναµονή της οριστικής λύσης
ενταφιασµού που θα δοθεί από τους επιστήµονες. Εκατοµµύρια ξοδεύονται σε ερευνητικά
έργα αναζήτησης “νεκροταφείων”, τα οποία τελικά δεν προχωρούν, άλλοτε γιατί διαπιστώνεται
ότι οι γεωλογικές συνθήκες δεν είναι και τόσο ασφαλείς κι άλλοτε µετά από κοινωνικές
αντιδράσεις. Τελικά υπάρχει ασφαλές µέρος στον κόσµο όπου µπορούµε να “θάψουµε”
οριστικά και αµετάκλητα τα επικίνδυνα ραδιενεργά απόβλητα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να
“αναστηθούν” και να σπείρουν τον πυρηνικό τρόµο;
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Αυτό ακριβώς το µέρος αποφάσισε να αναζητήσει ο Ελβετός σκηνοθέτης Edgar Hagen

ακολουθώντας τον διεθνώς αναγνωρισµένο πυρηνικό φυσικό και υπέρµαχο της πυρηνικής
ενέργειας Charles McCombie σε ένα ταξίδι ανά την υφήλιο. Από µια πυκνοκατοικηµένη
περιοχή της Ζυρίχης µέχρι την έρηµο του Gobi στην Κίνα που ζουν τρεις νοµάδες µε καµήλες,
από το δάσος του Gorleben στην Γερµανία µέχρι τα µολυσµένα εδάφη των Ινδιάνων στο
Hanford site της Αµερικής και από την Ιαπωνία από όπου αποκαλύπτεται να φτάνει υπό άκρα
µυστικότητα ένα πλοίο µε πυρηνικά απόβλητα µέχρι την Cumbria του Ηνωµένου Βασίλειου
όπου φυλάσσονται προσωρινά τα απόβλητα της χώρας, ο σκηνοθέτης αναζητά αλήθειες,
ψέµατα, αλλά κι εκείνους που είναι έτοιµοι να δεχτούν το ρίσκο της εναπόθεσης δίπλα στο
σπίτι τους έναντι ανταλλαγµάτων, όπως έκανε για παράδειγµα ένας δήµαρχος στο Νέο Μεξικό
κι ένας δεύτερος τοπικός άρχοντας ετοιµάζεται να κάνει στην Ουψάλα της Σουηδίας.

VICE: VICE: Που  βρίσκεται  λοιπόν  το  ασφαλέστερο  µέρος  στον  κόσµο;;

Edgar HagenEdgar Hagen: Προς το παρόν µόνο στην φαντασία µας. Θυµίζει λίγο αυτές τις όµορφες
υποσχέσεις που δίνουν τα βιβλία του Ιουλίου Βερν: ο γύρος του κόσµου σε 80 ηµέρες, ταξίδι
στο κέντρο της γης… Όπως είπε και ο Κινέζος Ju Wang στην ταινία, µην πεις ότι εδώ
βρισκόµαστε στο ασφαλέστερο µέρος του κόσµου, πες καλύτερα ότι είναι ένα από τα πιο
ασφαλή µέρη.

Γιατί  ξεκινήσατε  να  κάνετε  ένα  ντοκιµαντέρ γ για  τα  πυρηνικά  απόβλητα  όταν  αυτή  την
στιγγµή  µας “ “καίει” ” ακόµα  η  Φουκουσίµα;;

Η δική µου γενιά µεγάλωσε µε το debate για τα πυρηνικά. Σχεδόν όταν γεννήθηκα άνοιξε το
πρώτο εργοστάσιο για πολιτική χρήση, ενώ όταν ήµουν δεκαπέντε ετών συµµετείχα στην
πρώτη µου διαδήλωση κατά του ανοίγµατος εργοστασίων πυρηνικών όπλων στην Ελβετία. Η
νέα γενιά έζησε µεν το ατύχηµα στην Φουκουσίµα, αλλά θεωρεί τα πυρηνικά δεδοµένα. Η
συζήτηση πρέπει να παραµείνει ανοιχτή για το ποιος είναι υπέρ ή κατά, αλλά κι εµείς, οι
παλιότεροι, είµαστε υποχρεωµένοι να παρέχουµε τη γνώση για το αύριο. Η πυρηνική ενέργεια
λόγω των ραδιενεργών αποβλήτων θα παραµείνει ένα αιώνιο µωρό που κάποιος πρέπει να το
προσέχει.



O Charles McCombie στο Sellafield

Ήταν  εύκολο  να  έχετε  πρόσβαση  σε  πυρηνικά  εργγοστάσια;;

Υπάρχει τόσο µεγάλη µυστικοπάθεια χρησιµοποιώντας ως δικαιολογία θέµατα ασφάλειας και
τροµοκρατίας και ήταν τόσο δύσκολο να αποκτήσουµε πρόσβαση που έφτασα στο σηµείο να
αναρωτιέµαι εάν ελέγχει κάποιος αυτούς τους ανθρώπους. Τι κάνουν, πως το κάνουν, ή εάν
εµείς, η κοινωνία, συµφωνούµε µε αυτό που κάνουν. Στην Αµερική, δεν καταφέραµε να
πάρουµε άδεια. Στην Αγγλία, πέντε άνθρωποι βρίσκονταν από πάνω µας για να κάνουµε
µετρηµένες ώες γύρισµα. Κλειδί για να ανοίξουν οι πόρτες ήταν ο πρωταγωνιστής µου, ο
Charles McCombie, ένας άνθρωπος που έχει ανάµειξη σε κάθε project που γίνεται σε
ολόκληρο τον πλανήτη.

Γιατί  πιστεύετε  ότι  ο McCombie  McCombie σας  άνοιξε  τις  πόρτες;;

Όταν τον γνώρισα µου είπε ότι το θέµα των πυρηνικών αποβλήτων έχει λυθεί, απλά οι τοπικές
κοινωνίες είναι ανίκανες να το καταλάβουν. Και τότε του απάντησα δείξε µου πως έχει λυθεί το
πρόβληµα κι εγώ θα το µεταφέρω στο κοινό και κάπως έτσι ξεκινήσαµε. Φυσικά αυτό που
είδα ήταν το ίδιο µε αυτό που βλέπει κι ο θεατής. Μόνο την υπόσχεση.

Δεν  υπήρξε  καµία  στιγγµή  που  η  πίστη  αυτού  του “ “ιεραπόστολου” ” της  πυρηνικής
ενέργγειας  κλονίστηκε;;

Η πίστη του McCombie στην πυρηνική ενέργεια, ακόµα και µετά την Φουκουσίµα, δεν υπέστη
ούτε µια ρωγµή. Είναι απόλυτα πιστός και προσηλωµένος στην δουλειά του και τίποτε
απολύτως δεν µπορεί να το αλλάξει αυτό. Με τρέλαινε ότι για τον ίδιο το ατύχηµα στην
Ιαπωνία ήταν ένα τραγικό περιστατικό µεν, αλλά και µια ευκαιρία για επαγγελµατική
συνεργασία. Ο άνθρωπος αυτός έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα ερευνητικό έργο



εναπόθεσης, όπου κι αν του το ζητήσουν. Εάν θέλετε να πάρετε τοξικά απόβλητα στην
Ελλάδα, ο McCombie µπορεί να σας βοηθήσει!

Μην  δίνετε  ιδέες  στους  Έλληνες  πολιτικούς! ! Για  εσάς  ποιο  ήταν  το  πιο  τρελό  σενάριο
εναπόθεσης  αποβλήτων;;

Η υπόθεση της Αυστραλίας. Σε µια χώρα που έχει επιλέξει να µην παράγει πυρηνική ενέργεια,
ειδήµονες του χώρου σχεδίαζαν την υποτιθέµενη τέλεια γεωλογικά λύση για την εναπόθεση
των τοξικών αποβλήτων ολόκληρου του πλανήτη. Μόνο που οι κύριοι αυτοί είχαν ξεχάσει µια
µικρή λεπτοµέρεια. Τους Αυστραλούς. Όταν το σχέδιο διέρρευσε στον τύπο πριν ακόµα
ολοκληρωθεί, ξέσπασε σάλος και το έργο δεν προχώρησε.

Στην έρηµο Γκόµπι

Τι  ήταν  αυτό  που  σας  τρόµαξε  κατά  την  διάρκεια  των γ γυρισµάτων;;

Η µυστικοπάθεια. Θα σας κάνω µια απλή ερώτηση. Ποιος µπορεί να µου απαντήσει που
εναποτίθενται αυτή τη στιγµή τα πυρηνικά απόβλητα της Φουκουσίµα;

Μπορώ  να  σκεφτώ  το  ντοκιµαντέρ  σας  σε  µια  µελλοντική  βιβλιοθήκη  µε  κλασικούς
τίτλους γ για  τα  πυρηνικά. . Το  θέµα  όµως  είναι  τι  κάνουµε  σήµερα. . Δεν  πιστεύετε  στον
ακτιβισµό;;

Δεν έχει σηµασία η ταινία να αλλάξει τον κόσµο. Το θέµα για µένα είναι να ξανασκεφτούµε τι
στο διάβολο θέλουµε κάνουµε µε τα πυρηνικά σαν ανθρωπότητα. Να επανέλθει ο διάλογος,
ακόµα κι αν φαίνεται πως η ανταλλαγή απόψεων είναι αδύνατη όταν υπάρχουν αποκλειστικά
δυο συστήµατα σκέψης και το ένα προτάσσει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πράσινη, υγιεινή
και ασφαλής για πάντα και το άλλο αποκλείει έστω και την αµυδρή πιθανότητα ατυχήµατος.



Ποια  είναι  η  ανταπόκριση  του  κοινού;;

Δεν είναι µια εύπεπτη ταινία, όµως οι αντιδράσεις των θεατών είναι πολύ θετικές. Έχει κάνει
ήδη έναν µεγάλο γύρο σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και έχει πουληθεί σε τηλεοπτικά δίκτυα στην
Ρωσία, στην Γαλλία, τη Γερµανία, ακόµα και την Ταϊβάν. Οι µόνοι που δεν έχουν επιδείξει
κανένα απολύτως ενδιαφέρον προβολής είναι η Αµερική και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Δηλαδή  στην  Κίνα  το  πουλήσατε;;

Η Κίνα είναι µια άλλη ιστορία. Όταν ο αρµόδιος Κινέζος υπουργός για θέµατα πολιτισµού µας
επισκέφτηκε στην Ελβετία και στο πλαίσιο της γενικής συνεργασίας είδε την ταινία την οποία
µάλιστα βρήκε ενδιαφέρουσα, στη συνέχεια απόρησε πως πήραµε άδεια κινηµατογράφησης,
αφού ο ίδιος προσωπικά είναι ο αρµόδιος έκδοσής τους. Εµείς είχαµε πάρει άδεια από την
Υπηρεσία Ατοµικής Ενέργειας. Τώρα τι έγινε όταν γύρισε στην Κίνα, όπου οι ακτιβιστές κατά
των πυρηνικών, όχι µόνο είναι ανύπαρκτοι, αλλά φυλακίζονται, κανείς δεν ξέρει.

Νιώθετε  πιο  αισιόδοξος  ή  πιο  απαισιόδοξος γ για  το  µέλλον  των  πυρηνικών
αποβλήτων  µετά  από  αυτό  το  µακρύ  ταξίδι;;

Πιο απογοητευµένος. Είµαστε πιο ανόητοι απ’ όσο νόµιζα. Η πρώτη µου ταινία
πραγµατευόταν τις ψυχικές ασθένειες και το πως εµπιστευόµαστε τυφλά του γιατρούς. Εάν
αυτή την σκέψη την επεκτείνεις σε συλλογικό επίπεδο, η πυρηνική ενέργεια µοιάζει µε µια
συλλογική ψυχική ασθένεια, µια παράνοια, όπου εµπιστευόµαστε αντίστοιχα τυφλά τους
πυρηνικούς επιστήµονες. Χωρίς καµία απολύτως κριτική σκέψη.
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Ακολουθήστε  το VICE  VICE στο  TwitterTwitter, ,  Facebook Facebook  και  InsInstagramtagram..

Η  Τρανς  Συγγγγραφέας
Sybi l Lamb Sybi l Lamb Κατάφερε  να
Επιβιώσει  από  ένα
Έγγκληµα  Μίσους

Μια  Μέρα  στην
#fal irofornia#fal i rofornia

Για Camping  Camping στα
Κουφονήσια

Αναστενάρια:  : Έκσταση
και  Χορός  µε  τους  Αγγίους
στη  Φωτιά

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

https://twitter.com/vice_gr
https://www.facebook.com/VICE
http://instagram.com/vice_gr
http://www.vice.com/gr/read/trans-syggrafeas-sybil-lamb
http://www.vice.com/gr/read/trans-syggrafeas-sybil-lamb
http://www.vice.com/gr/read/mia-mera-sthn-falirofornia
http://www.vice.com/gr/read/mia-mera-sthn-falirofornia
http://www.vice.com/gr/greekology/gia-camping-sta-koufonhsia
http://www.vice.com/gr/greekology/gia-camping-sta-koufonhsia
http://www.vice.com/gr/greekology/anastenaria-serres-oloklhro
http://www.vice.com/gr/greekology/anastenaria-serres-oloklhro



