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ΑΙΣΙΑ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ:      

ΣΙ ΗΘΜΙΕ ΤΠΕΣΘΑΝ ΟΙ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ: 

τθ Φουκουςίμα θ εξζλιξθ είχε εςωτερικά αίτια :ιταν το τςουνάμι που προκάλεςε τθ ηθμιά 

ενϊ το εργοςτάςιο είχε ςταματιςει ιδθ τθν λειτουργία  του τθν ςτιγμι του ςειςμοφ που 

ςθμειϊκθκε λίγο πριν. Θ διακοπι τθσ λειτουργίασ των αντιδραςτιρων πραγματοποιικθκε 

όπωσ είχε προβλεφκεί, ςφμφωνα με τισ Ιαπωνικζσ αρχζσ. Ωςτόςο το ςφςτθμα ψφξθσ δεν 

μποροφμε να αρχίςει να λειτουργεί, ελλείψει θλεκτρικισ ενεργείασ. Σο τςουνάμι που 

χτφπθςε το πυρθνικό εργοςτάςιο ζπλθξε τισ γεννιτριεσ ψφξθσ. Είχαμε ζκρθξθ υδρογόνου 

όπωσ και ςτο Σςερνομπίλ (αλλά όχι ανεξζλεγκτθ) και μερικι τιξθ του πυρινα. τθν 

Φουκουςίμα αυτό που παραμζνει ςιμερα ανθςυχθτικό είναι ότι δυο αντιδραςτιρεσ 1 και 3 

καταςτράφθκαν και υπάρχει και πρόβλθμα  με το προςτατευτικό περίβλθμα του 

αντιδραςτιρα 2.Οι άνκρωποι που εργάηονται ςε εκείνθ τθν περιοχι δζχονται ραδιενεργό 

ρφπανςθ ςε ακτίνα 20 χιλιομζτρων γφρω από το εργοςτάςιο.  Όλοσ ο πλθκυςμόσ 

απομακρφνκθκε επειδι κα είχαν τεκεί υπό άμεςο κίνδυνο όλοι οι πολίτεσ αν το 

προςτατευτικό περίβλθμα του πυρινα ιταν ςπαςμζνο. Αυτό που κα ζπρεπε να μασ 

απαςχολεί κυρίωσ είναι το ραδιενεργό ιϊδιο.  Αυτό κα οδθγιςει ςε κορεςμό του κυρεοειδι 

που δεν μπορεί να ξεχωρίςει το ραδιενεργό ιϊδιο από το μθ ραδιενεργό. 

Θ περιοχι κοντά ςτο εργοςτάςιο  ζλαβε αρκετά μζτρα για να μειϊςει το επίπεδο τθσ 

ραδιενζργειασ ςτα ςχολεία, τα πάρκα και άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ , διενεργοφςε ςυχνά 

δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ ςτθν ατμόςφαιρα . Μια ζνωςθ 6 οργανϊςεων κατοίκων και 

αντιπυρθνικϊν ακτιβιςτϊν ηιτθςε  τθν απομάκρυνςθ των παιδιϊν και των εγκφων από τθν 

Φουκουςίμα μόλισ ανίχνευςε επίπεδα ραδιενζργειασ ζωσ και τετραπλάςια του ανϊτατου 

επιτρεπτοφ ορίου ςτο ζδαφοσ τθσ πόλθσ.  Εκπρόςωποσ τθσ Φουκουςίμα παραδζχτθκε πωσ 

θ υψθλι ραδιενζργεια είχε ανιχνευτεί ςε υπονόμουσ αλλά διευκρίνιςε ότι θ πρόςβαςθ ςε 

αυτοφσ ζκτοτε απαγορεφτθκε . Θ πόλθ αντικατζςτθςε τθν επίςτρωςθ των ςχολικϊν 

προαυλίων, κακάριςε ςχολικά κτίρια και απομάκρυνε τθν λάςπθ από του σ υπονόμουσ για 

να προςτατεφςει τα παιδιά. Ανακοινϊκθκε πωσ από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ οι 

μακθτζσ κα εφοδιαςτοφν με δοςίμετρα για να μετροφν τθν ραδιενζργεια. Εκατοντάδεσ 

άνκρωποι ζχουν απομακρυνκεί από τα ςπίτια τουσ και χιλιάδεσ ζχουν λάβει εντολζσ να 

παραμείνουν ςτα ςπίτια τουσ , να κλείςουν τα παράκυρα και τα ςυςτιματα κλιματιςμοφ , 



ενϊ χάπια ιωδίου ζχουν μοιραςτεί ςτον τοπικό πλθκυςμό. Είναι ανεφκυνο και ανειλικρινζσ 

να χαρακτθρίςεισ αυτιν τθν κατάςταςθ , οτιδιποτε άλλο εκτόσ από μια πολφ ςοβαρι 

πυρθνικι κρίςθ. Σα πρϊτα ανακοινωκζντα αναφζρουν: Θ κατάςταςθ είναι εκτόσ ζλεγχου . 

Οι επόμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ κα είναι εξαιρετικά κρίςιμεσ. Αν και είναι δφςκολο να 

αποκλείςουμε τθν πικανότθτα περαιτζρω ςειςμϊν , το χειρότερο ςενάριο μπορεί να  είναι 

θ αναφορά ςε μια υπερκζρμανςθ ςτον αντιδραςτιρα Ν2, όπου το προςτατευτικό 

περίβλθμα ζχει καταςτραφεί ςε κάποιο βακμό. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτθ διαρροι 

ακόμα περιςςότερων ραδιενεργϊν υλικϊν ςτθν ατμόςφαιρα . Όςον αφορά ςτισ δεξαμενζσ  

εξαντλθμζνων καυςίμων, οι ράβδοι καυςίμων όλων των μονάδων παραμζνουν 

εκτεκειμζνεσ ςτον αζρα, ενϊ υπάρχουν  αναφορζσ ότι ςτθ μονάδα 4 το νερό του 

ςυςτιματοσ ψφξθσ βράηει. Θ  Ιαπωνία διακζτει μερικοφσ από τουσ καλφτερουσ 

μθχανιςμοφσ και πυρθνικοφσ επιςτιμονεσ ςτο κόςμο ,ενϊ οι αντιδραςτιρεσ τουσ 

πιςτεφεται ότι είναι ςχεδιαςμζνοι να αντζχουν ςτουσ ςειςμοφσ .Ωςτόςο , οι κανονιςμοί 

ςχετικά με τθν επιλογι τοποκεςίασ ενόσ πυρθνικοφ ςτακμοφ ζχουν αλλάξει από τότε που 

καταςκευάςτθκε ο Φουκουςίμα. Όταν  τα κυρεοειδικά κφτταρα απορροφιςουν πάρα πολφ 

ραδιενεργό ιϊδιο είτε μζςω του αζρα είτε μζςω μολυςμζνων τροφίμων, μπορεί να αυξθκεί 

ο κίνδυνοσ για καρκίνο του κυρεοειδοφσ. Σα μωρά και τα μικρά παιδιά διατρζχουν μεγάλο 

κίνδυνο επειδι ο κυρεοειδισ τουσ είναι πιο ευαίςκθτοσ ςτθν ακτινοβολία. ΟΙ άνκρωποι 

άνω των 40 ετϊν διατρζχουν μικρότερο κίνδυνο. Θ  ζκκεςθ ςτθν ακτινοβολία του καιςίου 

137 αυξάνει το ρίςκο για καρκίνο. Σο ιϊδιο 131είναι επίςθσ πτθτικό και εξαπλϊνεται 

εφκολα. το ανκρϊπινο ςϊμα ειςχωρεί και ςυγκεντρϊνεται ςτο κυρεοειδι, όπου μπορεί να 

προκαλζςει καρκίνο του κυρεοειδοφσ και μετζπειτα ςτθ ηωι. Σα υψθλά επίπεδα 

ραδιενζργειασ οδιγθςαν ςτθν εκκζνωςθ του ςτακμοφ από το προςωπικό εκτόσ από 50 

εντελϊσ απαραίτθτουσ τεχνικοφσ για τθ διαχείριςθ τθσ κρίςθσ.    Είναι ςαφζσ ότι οι θρωικζσ 

προςπάκειεσ τουσ για τθν αςφάλεια του πλθκυςμοφ κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία τουσ. Μετά 

τισ εκριξεισ  ςτισ μονάδεσ 1 και 3, ζχουν αναφερκεί τραυματιςμοί ςε αρκετοφσ εργάτεσ. Οι 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ζκταςθ των επιπτϊςεων ςτθν υγεία, εξαρτϊνται από τισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν απελευκζρωςθ ραδιενζργειασ.  

ΠΑΓΚΟΜΙΕ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ:    

Πρϊτα από όλα το περιςτατικό τθσ Φουκουςίμα δεν μπορεί να ςυγκρικεί ςε παγκόςμιο 

επίπεδο επιπτϊςεων ωσ προσ τθν αποδζςμευςθ ραδιενζργειασ με το περιςτατικό του 

Σςερνομπίλ.  τθν περίπτωςθ του Σςερνομπίλ διαπιςτϊκθκε  πολφ μεγαλφτερθ 

αποδζςμευςθ ραδιενζργειασ λόγω του ριγματοσ που υπζςτθ το κζλυφοσ του 

αντιδραςτιρα. ε αυτι τθν περίπτωςθ ζγινε ταχφτατθ εξάπλωςθ του ραδιενεργοφ υλικοφ 

ςτθ ατμόςφαιρα λόγω τθσ άμεςθσ επαφισ του ραδιενεργοφ πυρινα με τον αζρα. τθ 

περίπτωςθ τθσ Φουκουςίμα δεν υπιρχε εξωτερικό ι εςωτερικό ριγμα ζτςι δεν υφίςτατο 

κίνδυνοσ απελευκζρωςθσ ςτθν ατμόςφαιρα. Ο βαςικόσ κίνδυνοσ απελευκζρωςθσ 

ραδιενζργειασ εντοπίςτθκε ςτθν πικανότθτα διαρροισ τθσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Αυτό 

ιταν αποτζλεςμα τθσ χριςθσ καλαςςινοφ νεροφ ωσ ψυκτικό υγρό το οποίο επανερχόταν 

ςτθ κάλαςςα ιςχυρά ραδιενεργό. Όμωσ το νερό ςε τόςο μεγάλθ κλίμακα αποτελεί πολφ πιο 

αργό μζςο μετάδοςθσ τθσ ραδιενζργειασ από τον ατμοςφαιρικό αζρα και φςτερα από 

κάποια εξαιρετικά μεγάλθ αραίωςθ θ ραδιενζργεια ςχεδόν μθδενίηεται χωρίσ να προςβάλει 

ςοβαρά τθν ανκρϊπινθ υγεία. Φυςικά, ςτα πρϊτα μζτρα τθσ ραδιενεργισ εξάπλωςθσ θ 



ραδιενεργι ακτινοβολία παραμζνει επικίνδυνθ. Γενικά, οι παγκόςμιεσ ςυνζπειεσ δεν ιταν 

τόςο εκτεταμζνεσ όμωσ θ ανθςυχία τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ  να εξελιχκεί το περιςτατικό 

τθσ Φουκουςίμα ςε ζνα 2ο Σςερνομπίλ ιταν μεγάλθ. Ζτςι πάρκθκαν αυςτθρά μζτρα για το 

καλάςςιο εμπόριο με τθν Ιαπωνία. Θ Ελλάδα εξζδωςε περιοριςμό για τα ελλθνικά πλοία 

για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα. Όμωσ ακόμα και τϊρα τελωνείο και ελεγκτικζσ αρχζσ 

επιφυλάςςονται ωσ προσ τα ιαπωνικά προϊόντα. Εν αντικζςει με τα παραπάνω θ διάδοςθ 

μζςω του αζρα ιταν μθδαμινι και δεν αποτελεί οφτε καν πρόβλθμα τθσ κοντινισ περιοχισ 

πόςο μάλλον του υπόλοιπου κόςμου. 

Γενικά, οι κοντινζσ περιοχζσ και χϊρεσ κορυβικθκαν ιδιαιτζρωσ κακϊσ ιταν πολφ 

μεγαλφτερθ θ εξάπλωςθ τθσ ραδιενζργειασ μζςω τθσ κάλαςςασ. 

 

ΣΙ ΤΝΕΒΘ ΣΟΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΑ: 

 Κάκε πυρθνικόσ αντιδραςτιρασ κερμαίνει το νερό μζχρι να εξατμιςτεί. Ο ατμόσ ςτρζφει τισ 

τουρμπίνεσ με ςκοπό τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ. Αλλά μετά τον ςειςμό, οι ράβδοι ελζγχου 

αυτόματα ενεργοποιικθκαν για να ςταματιςουν τισ πυρθνικζσ αντιδράςεισ και να 

τερματίςουν τθν λειτουργία του αντιδραςτιρα. Παρόλα αυτά τα ςυςτιματα ψφξθσ 

απζτυχαν επειδι οι πάροχοι ενζργειασ υπζςτθςαν βλάβεσ από το τςουνάμι. Θ ζλλειψθ 

ενζργιεασ ςταμάτθςε τθν κυκλοφορία  του νεροφ. Σότε το νερό άρχιςε να βράηει και να 

παράγει ατμό. Οι ράβδοι καυςίμων υπερκερμάνκθκαν και αντζδραςαν με τον ατμό 

δθμιουργϊντασ αζριο υδρογόνο. Όταν οι μθχανικοί οδιγθςαν το αζριο και τον ατμό ζξω 

από τθν περιοχι πίεςθσ ςτον αντιδραςτιρα, το υδρογόνο αζριο εξεράγει, καταςτρζφοντασ 

τα κτιρια του αντιδραςτιρα. Οι επίςθμεσ αρχζσ πιραν τθν αςυνικιςτθ απόφαςθ να 

ψφξουν τον αντιδραςτιρα με καλαςςινό νερό ωσ λφςθ ανάγκθσ. Επίςθσ χρθςιμοποίθςαν 

βορικό οξφ το οποίο ζχει τθν ιδιότθτα να καταςτζλλει τισ πυρθνικζσ αντιδράςεισ. Μάλλον θ 

ζκρθξθ ςτον αντιδραςτιρα 2 κατζςτρεψε το κάλαμο ςυμπίεςθσ - ζνα κτιριο γεμάτο με 

νερό που βοθκά ςτθν διοχζτευςθ του ατμοφ -. Αν το κτιριο αυτό υποςτεί βλάβεσ μπορεί να 

απελευκερϊςει ατμό που περιζχει ραδιενεργζσ ουςιεσ. θμειϊκθκαν ακόμα δφο μεγάλεσ 

φωτιζσ ςτον αντιδραςτιρα 4, όπου θ ςτάκμθ των δεξαμενϊν αποκθκευμζνου νεροφ που 

χρθςιμοποιείται για να ψφχει τα χρθςιμοποιθμζνα ραδιενεργά καφςιμα άρχιςε να 

μειϊνεται. τισ 17 Μαρτίου ελικόπτερα ζριξαν νερό ςτουσ αντιδραςτιρεσ 3 και 4 με ςκοπό 

να αντικαταςτιςουν το νερό ςτον χϊρο αποκικευςθσ των χρθςιμοποιθμζνων ράβδων 

καυςίμων. Για να τεκοφν όλα υπό ζλεγχο πρζπει να αποκαταςτακεί το ςφςτθμα που ψφχει 

τον αντιδραςτιρα. Σότε μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αντλίεσ για να επαναφζρουν τθν 

κερμοκραςία ςε αςφαλζςτερα επίπεδα. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕ ΑΠΟ ΣΘ ΦΟΤΚΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ: 
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«Μζροσ των πλθροφοριϊν προιλκε από τισ διαλζξεισ των 

ειδικϊν του ερευνθτικοφ κζντρου «Δθμόκριτοσ» κακϊσ και των 

ερωτθμάτων που τουσ τζκθκαν»  

 


