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ΕΙΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΣΟ 
Στισ 11 Μαρτίου του 2011 μετά από μία ιςχυρι ςειςμικι δόνθςθ και ζνα τςουνάμι 

ακολοφκθςε μία καταςτροφικι πυρθνικι ζκρθξθ ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ πυρθνικισ 

ενζργειασ ςτθν Φουκουςίμα Ιαπωνίασ. Αυτι θ τραγικι ςειρά των γεγονότων είχε ωσ 

αποτζλεςμα το φρικτό και βαςανιςτικό κάνατο πολλϊν ανκρϊπων και τθν μόλυνςθ του 

περιβάλλοντοσ από τθν ραδιενζργεια. Στθν παρακάτω εργαςία οι μακθτζσ τθσ Α’ Λυκείου 

διερεφνθςαν και ςυγκζντρωςαν διάφορεσ πλθροφορίεσ από ειδικά πρακτορία ςχετικά με 

τισ αρχικζσ προςπάκειεσ αντιμετϊπιςθσ τθσ καταςτροφισ. 

ΜΕΑ ΣΟΝ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΑ 
Από τισ 11 Μαρτίου οι 6 αντιδραςτιρεσ τθσ Φουκουςίμα Daiichi-εργοςτάςιο πυρθνικισ 

ενζργειασ-ζχουν αντιμετωπίςει διάφορεσ καταςτάςεισ ερείπωςθσ μετά από τον ςειςμό 9,0 

βακμϊν τθσ κλίμακασ ριχτερ και το επακόλουκο τςουνάμι. Αυτι είναι θ πιο πρόςφατθ 

αναφορά ςχετικά με τθν κατάςταςθ του κάκε αντιδραςτιρα και τα μζτρα που λαμβάνονται 

για τθν πρόλθψθ των περαιτζρω  εκπομπϊν ραδιενεργϊν υλικϊν: 

Αντιδραςτιρασ νοφμερο 1 

Ζνασ υπάλλθλοσ απο τθν εταιρεία Tokyo Electric Power θ οποία ελζγχει τθν εμπόλεμθ ηϊνθ 

του πυρθνικοφ ςτακμοφ, διλωςε ότι ςτισ 18 του Μάρτθ ζγιναν ςυγκεντρωτικοί ζλεγχοι  

νεροφ ςτο κτίριο τθσ τουρμπίνασ Νο 1 του αντιδραςτιρα, όμωσ κανζνα δείγμα δεν από το 

νερό δεν πιγε για ανάλυςθ μζχρι τθσ 24 Μαρτίου                                                                                                                                                                           

Το Σάββατο,θ Tokyo Electric διλωςε ότι το επίπεδο τθσ ακτινοβολίασ ςτο νερό του κτιρίου 

τθσ τουρμπίνασ 1 ιταν περίπου 200 millisieverts(μονάδα μζτρθςθσ ραδιενζργειασ) ανά ϊρα 

- υψθλι, αλλά εξακολουκεί να είναι περίπου το μιςό από αυτό του αντιδραςτιρα Νο. 

3.Επίςθσ πόςιμο νερό προςτζκθκε το Σάββατο. Αυτό ζγινε για τθν αντικατάςταςθ του 

αλμυροφ νεροφ που χρθςιμοποιοφνταν για τον ίδιο ςκοπο-για τθν ψφξθ των πυρθνικϊν 

ράβδων καυςίμου ςτον αντιδραςτιρα και για να περάςει μζςα απο δεξαμενζσ καυςίμων. 

Εκτόσ από τισ ψυκτικζσ του ιδιότθτεσ, οι ειδικοί ελπίηουν ότι το γλυκό νερό κα βοθκιςει να 

κακαριςτεί το αλάτι που είχε μαηευτεί ϊςτε να λειτουργιςει καλφτερα το ςφςτθμα 

ψφξθσ.Τθν Ραραςκευι, ο Hidehiko Nishiyama υπεφκθνοσ του πυρθνικοφ και βιομθχανικοφ 

Οργανιςμοφ Αςφάλειασ τθσ Ιαπωνίασ διλωςε ςτουσ δθμοςιογράφουσ ότι θ κατάςταςθ 

φάνθκε "μάλλον ςτακερι" ςτο εςωτερικό του αντιδραςτιρα, παρ’όλο που ςτο παρελκόν 

υπιρξαν διακυμάνςεισ πίεςθσ και κερμοκραςίασ.Σφμφωνα με το Φόρουμ τθσ Ιαπωνικισ 

‘’Ατομικισ Βιομθχανίασ’’μια πυρθνικι ομάδα που εργάηεται ςε κτίρια μζςα και γφρω από 

τον αντιδραςτιρα νουμερο 1 είπε πωσ ο πυρινασ  του αντιδραςτιρα αυτοφ ζχει υποςτεί 

ηθμιά αλλά το κζλυφοσ που τον περιορίηει δεν είχε υποςτεί καμία ηθμιά.                                                                                                             

Το Σάββατο,  τα ςυςτιματα ψφξθσ του αντιδραςτιρα δεν λειτουργοφςαν ακόμα.Επίςθσ το 

κτίριο είχε υποςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ από μια προθγοφμενθ ζκρθξθ υδρογόνου. 



Αντιδραςτιρασ νοφμερο 2 

Ππωσ και με τον πρϊτο αντιδραςτιρα δεν υπιρχε απόδειξθ των υψθλϊν επιπζδων 

ακτινοβολίασ ςε ςθμεία μζςα και γφρω από το νοφμερο 2 αντιδραςτιρα-αλλά δεν ιταν 

φυςικά και τόςο υψθλά όςο αυτα του τρίτου αντιδραςτιρα.Συγκεκριμζνα, θ Tokyo Electric 

Power διλωςε ότι το Σάββατο το νερό μζςα ςτο κτίριο τθσ τουρμπίνασ νοφμερο 2 ειχε 

μεταξφ 200-300 millisieverts τθσ ακτινοβολίασ.Τζτοιεσ μετριςεισ ακτινοβολίασ - και το 

γεγονόσ ότι οι αρχζσ δεν ιταν ςε κζςθ να εντοπίςουν τθν πθγι - προκάλεςε τθν αναςτολι 

οριςμζνων εργαςιϊν  το Σάββατο μζςα και γφρω από τον αντιδραςτιρα.Επίςθσ το Σάββατο 

οι αρχζσ άρχιςαν τθν ζγχυςθ κακαροφ νεροφ-και όχι τθν τρζχουςα καλαςςινοφ νεροφ-ςτον 

πυρινα του αντιδραςτιρα.Αυτό ζγινε για να βοθκιςει τθν ψφξθ τον πυρθνικϊν ραβδϊν και 

για τθν πρόλθψθ περαιτζρω εκπομπϊν ραδιενεργϊν υλικϊν.Το γλυκό νερό ζχει επίςθσ 

ςτόχο τον κακαριςμό του αλατιοφ. Σφμφωνα με το φόρουμ τθσ Ιαπωνικισ ‘’Ατομικισ 

Βιομθχανίασϋ αναφζρεται οτι είναι φποπτο να υπάρχει βλάβθ ςτο κζλυφοσ ςυγκράτθςθσ 

αυτισ τθσ μονάδασ.Η ιδια ομάδα αναφζρει επίςθσ  ότι ο πυρινασ του αντιδραςτιρα 

πιςτεφεται οτι είναι κατεςτραμμζνοσ, αλλά το ίδιο το κτίριο ζχει υποςτεί μόνο ελαφρά 

βλάβθ.Ακόμα κι αν θ κερμοκραςία και τα επίπεδα πίεςθσ είναι άγνωςτα θ πίεςθ του 

κελφφουσ παραμζνει ςτακερι αναφζρει το φόρουμ. 

Αντιδραςτιρασ νοφμερο 3 

Το νερό με το οποίο τρεισ άντρεσ ιρκαν ςε επαφι κατά τθν αλλαγι κάποιων καλωδίων ςτο 

υπόγειο του κτιρίου τθσ τουρμπίνασ 3  είχε  10.000 φορζσ  το ποςό ραδιενζργειασ που ιταν 

τυπικό διλωςε ο Νιςιγιάμα.Οι εργαηόμενοι - κακζνασ από τουσ οποίουσ ιταν κετικοί για 

173 ι περιςςότερα millisieverts τθσ ακτινοβολίασ, μεταξφ των οποίων δφο με άμεςθ ζκκεςθ 

του δζρματοσ - ζγιναν δεκτοί  τθν Ραραςκευι για τζςςερισ θμζρεσ παρακολοφκθςθσ ςτο 

Εκνικό Ινςτιτοφτο τθσ Ιαπωνίασ για ραδιολογικζσ επιςτιμεσ, ζνα νοςοκομείο ζρευνϊν ςτθν 

Chiba. 

Τθν Ραραςκευι, ο Νιςιγιάμα ςθμειϊνει ότι θ μόλυνςθ προιλκε μάλλον από τον πυρινα 

του αντιδραςτιρα ,προςκζτοντασ οτι υπάρχει πικανότθτα διαρροισ. Αυτό ενδεχομζνωσ κα 

μποροφςε να προζλκει από μια ρωγμι ςτον πυρινα του αντιδραςτιρα, αν και ο Νιςιγιάμα 

προειδοποίθςε οτι δεν υπάρχει ακόμα οριςτικι απάντθςθ ςχετικά με το πϊσ θ 

ραδιενζργεια πιγε ςτο υπόγειο. 

Ραρά τθν φποπτθ βλάβθ ςτον πυρινα του αντιδραςτιρα-κατι που δεν παρατθρείται ςε 

κανζναν από τουσ υπόλοιπουσ πζντε αντιδραςτιρεσ-θ πυρθνικι αςφάλεια διλωςε επίςθμα 

ότι υπάρχουν ενδείξεισ οτι θ πίεςθ κατα κάποιον τρόπο παραμζνει ςτακερι, γεγονόσ που 

κακιςτά λιγότερο πικανό να υπάρχει κάποια μεγάλθ βακειά πλθγι.Το Σάββατο 

χρθςιμοποιικθκε επίςθσ γλυκό νερό για τον ίδιο λόγο. Ο αντιδραςτιρασ νοφμερο 3  είναι 

ιδιαίτερα ανθςυχθτικόσ,είπαν οι εμπειρογνϊμονεσ,γιατι είναι ο μόνοσ που χρθςιμοποιεί 

ζναν ςυνδυαςμό καυςίμων ουρανίου και πλουτωνίου που ονομάηεται ΜΟΧ, που κεωρείται 

πιο επικίνδυνο από το κακαρό καφςιμο ουρανίου που χρθςιμοποιείται ςτουσ άλλουσ 

αντιδραςτιρεσ. 

Το κτίριο του αντιδραςτιρα νοφμερο 3 είχε υποςτεί επίςθσ ςοβαρζσ ηθμιζσ μετά από μια 

ζκρθξθ που είχε γίνει από τθν ςυςςϊρευςθ του αερίου υδρογόνο. Ο πυρινασ του 



αντιδραςτιρα είχε υποςτεί επίςθσ ηθμιά και οι ράβδοι καυςίμου ιταν είτε εν μζρει ι 

πλιρωσ εκτεκειμζνοι. 

Αντιδραςτιρασ νοφμερο 4 

Ενα φορτιγο χρθςιμοποιικθκε επίςθσ το Σάββατο για να τοποκετιςει καλαςςινό νερό 

ςτθν πιςίνα καυςίμου τθσ μονάδασ. Μαηί με τουσ αντιδραςτιρεσ Νο. 5 και 6, ο νοφμερο 4 

ιταν ςυνδεδεμζνοσ ςε μια προγραμματιςμζνθ διακοπι λειτουργίασ όταν ζγινε το χτφπθμα 

του ςειςμοφ, και ωσ αποτζλεςμα θ ςτάκμθ του νεροφ και θ πίεςθ του αντιδραςτιρα είναι 

αςφαλι. Η πιςίνα του αντιδραςτιρα του αναλωμζνου πυρθνικοφ καυςίμου, ωςτόςο, είχε 

υποςτεί πικανόν κάποια βλαβθ και αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι αρχζσ  είπαν ότι το επίπεδο 

του νεροφ είναι χαμθλο και γιαυτο ζχουν κάνει επανειλθμμζνεσ προςπάκειεσ για να το 

γεμίςουν με νερό. 

Αντιδραςτιρασ νοφμερο 5 

Η μονάδα νοφμερο 5 είπε ο Νιςιγιάμα ότι φαίνεται αςφαλισ. Η λειτουργία του νεροφ για 

τθν ψφξθ των ράβδων λειτουργεί και πάλι ςφμφωνα με τθν ομάδα του φόρουμ τθσ 

Ιαπωνικισ Ατομικισ Βιομθχανίασ. Ππωσ και με τισ μονάδεσ Αρ. 4 και 6, ο εν λόγω 

αντιδραςτιρασ, ιταν ςυνδεδεμζνοσ ςε μια προγραμματιςμζνθ διακοπι λειτουργίασ όταν 

τον χτφπθςε ο ςειςμόσ και  δεν ζχει υποςτεί ηθμιά ςτον αντιδραςτιρα και τον ίδιο τον 

πυρινα. Η πιςίνα των χρθςιμοποιθμζνων πυρθνικϊν καυςίμων εκτιμάται ότι κα είναι ςε 

λειτουργία, αν και υπάρχουν ςυνεχείσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν τροφοδότθςθ του 

ςυςτιματοσ ψφξθσ του αντιδραςτιρα για τθν εξαςφάλιςθ του οτι κα παραμείνουν 

δροςεροί οι ράβδοι καυςίμου Ππωσ και με τθ μονάδα  6, ζγιναν 3 τρφπεσ ςτο κτίριο 

νωρίτερα, προκειμζνου να ανακουφιςτεί θ πίεςθ και να αποφευχκεί θ ζκρθξθ του 

υδρογόνου. 

Αντιδραςτιρασ νοφμερο 6 

Ο Νιςιγιάμα διλωςε οτι θ μονάδα νοφμερο 6 φαινόταν αςφαλισ προσ το παρόν.Ππωσ και 

ςτον πζμπτο ανιδραςτιρα θ λειτουργία του νεροφ είναι και πάλι ςε εφαρμογι. Ο Νο.6 

αντιδραςτιρασ τζκθκε εκτόσ ςφνδεςθσ, όταν χτυπικθκε από το τςουνάμι, και ζτςι δεν 

υπάρχουν ιδιαίτερεσ ανθςυχίεσ για τθ δομι και τθν αςφάλεια του πυρινα. Η πιςίνα των 

χρθςιμοποιθμζνων πυρθνικϊν καυςίμων εκτιμάται ότι κα είναι ςε λειτουργία, αν και 

υπάρχουν ςυνεχείσ ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν τροφοδότθςθ του ςυςτιματοσ ψφξθσ του 

αντιδραςτιρα για τθν εξαςφάλιςθ του οτι κα παραμείνουν δροςεροί οι ράβδοι καυςίμου. 

Ππωσ και με τθ μονάδα  5, ζγιναν 3 τρφπεσ ςτο κτίριο νωρίτερα, προκειμζνου να 

ανακουφιςτεί θ πίεςθ και να αποφευχκεί θ ζκρθξθ του υδρογόνου. 

ΓΤΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕ 
Ο μζγα-ςειςμόσ τθσ Ιαπωνίασ ιταν ςυνζχεια μιασ ςειράσ μζγα-ςειςμϊν ςτθν Ινδονθςία, ςτθ 

Χιλι και ςτθν Αλάςκα ςε ζνα ςφντομο διάςτθμα από το 2004 μζχρι ςιμερα. Σειςμοί ςαν και 

αυτοφσ αλλάηουν τθ γεωγραφία και το ανάγλυφο μεγάλων περιοχϊν, διαφοροποιοφν τθν 

τεκτονικι διάταξθ των πλακϊν του γιινου φλοιοφ, και εκλφουν τεράςτιεσ ποςότθτεσ 

μθχανικισ ενζργειασ οι οποίεσ μπορεί να εκλυκοφν και ςε κάποιο άλλο ςθμείο τθσ 



υδρογείου. Η ίδια θ Ιαπωνία αναςθκϊκθκε και μετακινικθκε προσ τθν Αςία και θ ζκταςι 

τθσ αυξικθκε κατά εκατό τετραγωνικά χιλιόμετρα περίπου. 

Ο καταποντιςμόσ μεγάλων τμθμάτων του βυκοφ τθσ κάλαςςασ, όπωσ ζγινε ςτθν Ινδονθςία 

και ςτθν Ιαπωνία δθμιουργοφν τςουνάμι, (ιαπωνικι λζξθ θ οποία ςθμαίνει κφμα του 

λιμανιοφ) τα οποία καταλιγουν ςε ακτζσ οι οποίεσ μπορεί να υποςτοφν καταςτροφζσ μζςα 

ςε λίγα λεπτά. Αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ ςτθν Ιαπωνία. Κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ του 

πλθκυςμοφ τθσ γθσ ηει ςε παράκτιεσ περιοχζσ θ καταςτροφι από τζτοια κφματα μπορεί να 

είναι «βιβλικι». Και αυτό ζγινε και εκεί. Οι καταςτροφζσ ςε ανκρϊπουσ και κατοικίεσ, 

εργοςτάςια και αγακά ιταν μεγάλεσ. Αυτό όμωσ το οποίο ζγινε ςτθν περιοχι ιταν 

ξεχωριςτό και πρωτόγνωρο ςτθν ιςτορία. Ζνα παράκτιο πυρθνικό εργοςτάςιο χτυπικθκε 

από το τςουνάμι. Αυτόσ κακ’ αυτόσ ο ςειςμόσ δεν δθμιοφργθςε προβλιματα ςε αυτιν τθν 

τόςο πολφπλοκθ και ευαίςκθτθ τεχνολογικι καταςκευι. Το τςουνάμι, όμωσ κατζςτρεψε το 

μθχανιςμό ψφξθσ των τεςςάρων πυρινων από τουσ ζξι αντιδραςτιρεσ του εργοςταςίου, 

και από εκείνθ τθ ςτιγμι άρχιςε ζνα δράμα ςε πολλαπλά και πολυςφνκετα επίπεδα. 

Αβεβαιότθτα, ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και κίνδυνοσ οικονομικοφ πλιγματοσ παγκοςμίου 

βελθνεκοφσ είναι μεταξφ άλλων τα χαρακτθριςτικά τθσ περίπτωςθσ τθσ Φουκουςίμα, τόνιςε 

ο κακθγθτισ Γ. Τςάλτασ και ο Ρ. Σκλιάσ ςε ςυνζδριο των Νζων Ευρωπαίων Φεντεραλιςτϊν 

Ελλάδοσ (JEF Greece) ςε ςυνεργαςία με τθ EurActiv.gr τθν Τρίτθ 5 Απριλίου ςτο Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν.Το ςυνζδριο υπό τον τίτλο «Η περιβαλλοντικι και οικονομικι 

διάςταςθ των πυρθνικϊν κρίςεων: θ περίπτωςθ τθσ Φουκουςίμα» εςτίαςε ςτο μζλλον τθσ 

πυρθνικισ ενζργειασ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο και εξζταςε τισ επιπτϊςεισ τθσ πυρθνικισ 

καταςτροφισ ςτθ Φουκουςίμα από περιβαλλοντικι και οικονομικι άποψθ.Ο κακθγθτισ 

και πρόεδροσ του τμιματοσ διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν του Ραντείου 

Ρανεπιςτθμίου, Γρθγόρθσ Τςάλτασ, αναφζρκθκε ςτο κατοχυρωμζνο από το διεκνζσ δίκαιο 

δικαίωμα ςτθν πλθροφόρθςθ (ενθμζρωςθ του κοινοφ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςτον τομζα 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ) και τόνιςε τθ διαρκι παραβίαςι του ςτθν περίπτωςθ τθσ 

πυρθνικισ καταςτροφισ τθσ Φουκουςίμα. Ρρόςκεςε ότι το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ είναι 

απρόβλεπτο λόγω τθσ «κολισ» εικόνασ και επεςιμανε τθν προβλθματικι τθσ ανυπαρξίασ 

κάποιασ νομικισ υποχρζωςθσ των κρατϊν αναφορικά με τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ 

πυρθνικϊν ςτακμϊν.Ερωτθκείσ από δθμοςιογράφο τθσ EurActiv για το μζλλον τθσ 

πυρθνικισ ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ, ςχολίαςε ότι «θ μείωςθ τθσ χριςθσ τθσ πυρθνικισ 

ενζργειασ κα οδθγιςει αναπόφευκτα ςτθν αφξθςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ ΕΕ από το ρωςικό 

φυςικό αζριο». Χαρακτιριςε τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ωσ μια καλι εναλλακτικι, 

ωςτόςο τόνιςε ότι «δεν είναι αρκετζσ για να καλφψουν τισ ευρωπαϊκζσ ανάγκεσ». 

Αναφορικά με τθν εςπευςμζνθ αντίδραςθ τθσ κυβζρνθςθσ Μζρκελ και τθν αναςτολι 

λειτουργίασ των γερμανικϊν πυρθνικϊν ςτακμϊν ο Γ. Τςάλτασ υπογράμμιςε ότι οι μεγάλοι 

νικθτζσ των γερμανικϊν εκλογϊν ιταν οι Ρράςινοι και πρόςκεςε ότι «εάν θ Μζρκελ δεν το 

είχε κάνει, τότε θ ιττα τθσ κα ιταν ακόμθ βαρφτερθ».Ο  κακθγθτισ διεκνοφσ πολιτικισ 

οικονομίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου Ραντελισ Σκλιάσ, ανζλυςε διεξοδικά τθν 

οικονομικι διάςταςθ τθσ πυρθνικισ καταςτροφισ για τθν Ιαπωνία. Υπογράμμιςε το υψθλό 

ειδικό βάροσ των εξαγωγϊν για τθν ιαπωνικι οικονομία και επιςιμανε ότι υπζςτθςαν 

βαρφτατο πλιγμα αναφερόμενοσ ςτο κλείςιμο και διακοπι εργαςιϊν των Nissan Motor Co. 

(4 εργοςτάςια), Toyota Motor Corporation (2 εργοςτάςια παραγωγισ και ζνα 

ανταλλακτικϊν) και Sony Corporation (6 εργοςτάςια) ςτισ πλθγείςεσ περιοχζσ.Ο κ.Σκλιάσ 



τόνιςε τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ ιαπωνικισ οικονομίασ από τθ διεκνι κοινότθτα και τθν 

τεράςτια επικινδυνότθτα λόγω των απρόβλεπτων διακυμάνςεων του γιεν. Τόνιςε 

χαρακτθριςτικά τθν αφξθςθ του δθμόςιου χρζουσ από 2-10% του ΑΕΡ, τθν πτϊςθ του Γιεν 

ζναντι του δολαρίου, τθν αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν για τθν κάλυψθ των ηθμιϊν και 

τθν μεςοπρόκεςμθ εξάρτθςθ από τον άνκρακα και το πετρζλαιο λόγω τθσ μείωςθσ 

παραγωγισ πυρθνικισ ενζργειασ. 

Εξι μινεσ από τθν καταςτροφι δεν αλλάηει μόνον ο πρωκυπουργόσ, αλλά γίνεται και ζνασ 

απολογιςμόσ του πυρθνικοφ ατυχιματοσ. Ειδικοί αποφαίνονται ότι θ περιοχι γφρω από το 

πυρθνικό εργοςτάςιο τθσ Φουκουςίμα κα παραμείνει για χρόνια ακατοίκθτθ. 

Υπάρχει κίνδυνοσ για μακρινζσ περιοχζσ και για τθν Ευρϊπθ; Ο κ. Κρθτίδθσ, ερευνθτισ του 

Βϋ Ινςτιτοφτου Ρυρθνικισ Τεχνολογίασ, παρουςίαςε ςτοιχεία όπου αυξθμζνθ πζρα από τα 

φυςιολογικά ραδιενζργεια παρουςιάηεται ςε όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ του βορείου 

θμιςφαιρίου και ςτθν Ελλάδα. Κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ διαφεφγει ςτθν ατμόςφαιρα με 

μορφι υδρατμϊν, ταξιδεφει ςχετικά εφκολα ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Το πρϊτο ραδιενεργό 

νζφοσ που ταξίδευςε από τθ Φουκουςίμα πζραςε τον Ειρθνικό βόρεια, διζςχιςε τθν 

Αλάςκα ςτα ςφνορα με τον Καναδά, διζτρεξε τα παράλια τθσ βόρειασ Σιβθρίασ, ζφταςε ςτισ 

ςκανδιναβικζσ χϊρεσ, πζραςε τισ Βαλτικζσ και ζφταςε ςτθ ωςία! Πλα αυτά ςε 13 μζρεσ. Οι 

κακθγθτζσ Ι. Σταματελάτοσ και Ραντελιάσ, που αςχολικθκαν με τισ επιπτϊςεισ ςτο 

οικοςφςτθμα και τον άνκρωπο, ιταν κακθςυχαςτικοί, κακϊσ οι μετριςεισ αφοροφν μικρζσ 

ποςότθτεσ ραδιενεργϊν ςτοιχείων που είναι ακίνδυνεσ και για το οικοςφςτθμα και για τον 

άνκρωπο. Η πιο ανθςυχθτικι εκδοχι για μεταφορά ραδιενεργϊν υλικϊν είναι να 

ταξιδεφςουν τα υλικά αυτά ςε ςφννεφο και να πζςουν κάπου με τθν μορφι βροχισ. Φυςικά 

όςο οι διαρροζσ ςυνεχίηονται και θ ζκκεςθ ειδικά των κοντινϊν περιοχϊν παρατείνεται, 

κανείσ δεν είναι ςε κζςθ να διαβεβαιϊςει πόςοσ χρόνοσ απαιτείται για τον πλιρθ ζλεγχο 

τθσ κατάςταςθσ. 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
Ροιόσ πιρε, ποιζσ αποφάςεισ και πότε, διερωτϊνται οι περιςςότεροι Ιάπωνεσ. Η κοινι 

γνϊμθ ηθτά απαντιςεισ για τα αίτια τθσ τραγωδίασ από τθν κυβζρνθςθ, αλλά και τθν 

εταιρία Tepco που ζχει τθν ευκφνθ για τουσ πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ. 

Κυβζρνθςθ 

Απαγορευμζνεσ κθρφχκθκαν οι περιοχζσ που βρίςκονται ςε ακτίνα 30 χιλιομζτρων γφρω 

από τισ πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Φουκουςίμα. Η υψθλι ραδιενεργόσ ακτινοβολία δεν 

επζτρεψε ςτο ςθμείο αυτό τθ διεξαγωγι επιχειριςεων εντοπιςμοφ κυμάτων του ςειςμοφ. 

Στισ περιοχζσ αυτζσ όπου δεν ζγιναν ζρευνεσ εκτιμικθκε ότι υπιρχαν αρχικά περίπου χίλιεσ 

ςοροί κυμάτων, ςφμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ. 

Μετά από 3 εβδομάδεσ, επιςκζφτθκε για πρϊτθ φορά τισ περιοχζσ τθσ καταςτροφισ ο 

Ιάπωνασ πρωκυπουργόσ Ναότο Καν. Ρρϊτοσ ςτακμόσ τθσ περιοδείασ του ςτισ πλθγείςεσ 

περιοχζσ ιταν θ πόλθ ικουηεντακάτα και,  ςτθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε θ περιφζρεια τθσ 

Φουκουςίμα. 



Απρόβλεπτεσ χαρακτιριςε τισ εξελίξεισ ςτισ πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Φουκουςίμα ο 

πρωκυπουργόσ τθσ Ιαπωνίασ Ναότο Καν. Μιλϊντασ ςτθν ειδικι επιτροπι του κοινοβουλίου 

ο Ναότο Καν δεν ζκρυψε τθν ανθςυχία του για τθν εξζλιξθ αυτι. Και αυτό που εντείνει τισ 

ανθςυχίεσ δεν είναι τίποτε άλλο από τον εντοπιςμό ποςοτιτων του ιδιαίτερα τοξικοφ 

πλουτωνίου ςτο ζδαφοσ των εγκαταςτάςεων και γφρω από αυτζσ. 

Βοικεια από εξωτερικό 

Σε τθλεφωνικι επικοινωνία ο Αμερικανόσ πρόεδροσ, Μπαράκ Ομπάμα, διαβεβαίωςε τον 

Ιάπωνα πρωκυπουργό, Ναότο Καν, ότι θ χϊρα του είναι αποφαςιςμζνθ να υποςτθρίξει τον 

ιαπωνικό λαό ςτισ προςπάκειζσ του για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων αυτισ τθσ 

καταςτροφισ. 

Η ιαπωνικι κυβζρνθςθ προετοιμάηει τθ διεκνι κοινότθτα για το ενδεχόμενο να ςυνεχιςτεί 

για μινεσ ακόμθ θ διαρροι ραδιενζργειασ από το πυρθνικό εργοςτάςιο. «Δεν κα 

μπορζςουμε να αποφφγουμε ζναν αγϊνα μακράσ διάρκειασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κρίςθσ», είπε ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ. Στο ίδιο ςυμπζραςμα καταλιγουν και οι 

επιςτιμονεσ τθσ Ιαπωνικισ Αρχισ για τθν Ατομικι Ενζργεια. Αφριο αναμζνονται ςτθ 

Φουκουςίμα δφο επιςτιμονεσ τθσ Διεκνοφσ Υπθρεςίασ Ατομικισ Ενζργειασ (ΙΑΕΑ), 

προκειμζνου να αναηθτιςουν με τουσ ιάπωνεσ ςυναδζλφουσ τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 

του προβλιματοσ. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνθ χαρακτθρίηεται θ κατάςταςθ ςτθν Φουκουςίμα.  

Μιλϊντασ ενϊπιον επιτροπισ του κοινοβουλίου ο Ιάπωνασ πρωκυπουργόσ Ναότο Καν ανα- 

φζρκθκε ςτον εντοπιςμό πλουτωνίου ςτο ζδαφοσ τθσ περιοχισ. 

Σε τουλάχιςτον πζντε ςθμεία εντοπίςτθκαν ίχνθ, είπε ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ Γιοφκιο 

Εντάνο, παραδεχόμενοσ ότι θ ραδιενεργι αυτι ουςία προζρχεται από τον αντιδραςτιρα 2 

που υπζςτθ μεγάλεσ ηθμιζσ. «Είναι πολφ λυπθρό ότι ςθμειϊκθκε διαρροι νεροφ, το οποίο 

ιλκε ςε επαφι με ραδιενεργζσ ράβδουσ ςε διαδικαςία τιξθσ. Θα πρζπει τϊρα να 

εντείνουμε τισ προςπάκειζσ μασ προκειμζνου να αποτρζψουμε τθν επζκταςθ των κινδφνων 

για τθν υγεία. Το ςθμαντικό είναι να αποτρζψουμε τθ ειςχϊρθςθ του μολυςμζνου με 

ραδιενζργεια νεροφ από το κζλυφοσ των τουρμπίνων ςτο υπζδαφοσ και ςτθ κάλαςςα», 

διευκρίνιςε ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ. 

Ήδθ πάντωσ ξεκινά θ διαμάχθ για τθν καταβολι αποηθμιϊςεων. Η κυβζρνθςθ εκτιμά ότι θ 

καταςτροφι ςτισ πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ δεν οφείλεται μόνον ςτθ φυςικι καταςτροφι, 

ςτο ςειςμό και ςτο τςουνάμι που ακολοφκθςε, αλλά αποδίδει τισ ευκφνεσ κυρίωσ ςτθν 

διαχειρίςτρια εταιρία. 

Ελλιπισ ενθμζρωςθ 

Ππωσ ςθμειϊνει ο Ιάπωνασ ειδικόσ Σιγκενόμπου Ναγκατάκι: "Θα πρζπει να δθμοςιεφςουμε 

άμεςα και χωρίσ περιοριςμοφσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Στθ βάςθ αυτϊν των 

πλθροφοριϊν κα πρζπει να αναλφςουμε τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ για τον άνκρωπο 

και να ενθμερϊςουμε τουσ πολίτεσ". 



Ιδιαίτερα επικριτικόσ ζναντι τθσ Tepco εμφανίςτθκε τϊρα και ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ 

Γιουκίο Εντάνο: 

"Χωρίσ αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ θ κυβζρνθςθ δεν μπορεί να δϊςει τισ δζουςεσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ. Ριςτεφω ότι οι πολίτεσ ζχουν γίνει ακόμθ πιο δφςπιςτοι ζναντι 

τθσ Tepco.  Γιϋ αυτό καλζςαμε τθν εταιρία να δθμοςιεφςει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι εν 

πάςθ περιπτϊςει να τισ κζςει ςτθ διάκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ". 

Δεν ζχουμε τίποτε ςτα χζρια μασ 

Η ιαπωνικι κυβζρνθςθ είχε προθγουμζνωσ παραδεχκεί ότι ςτον αντιδραςτιρα 2 είχε 

ςθμειωκεί μερικι τιξθ πυρινοσ. Οι ειδικοί υποςτθρίηουν ότι ςτο μεταξφ θ διαδικαςία τθσ 

τιξθσ ζχει ςταματιςει. Ωςτόςο παραμζνει ακόμθ αςαφισ θ κατάςταςθ που ζχει προκφψει 

ςτον εν λόγω αντιδραςτιρα. Και όπωσ υπογράμμιςε ο εκπρόςωποσ τθσ Αρχισ για τθν 

Αςφάλεια των Ατομικϊν Εγκαταςτάςεων Χιντεχίκο Νιςιγιάμα: «Στθν παροφςα φάςθ 

μποροφμε μόνο να εικάςουμε ότι το ραδιενεργό νερό που εντοπίςτθκε ςτο νότιο 

αποχετευτικό αγωγό, ακολοφκθςε πορεία προσ τον Βορρά. Αλλά πζραν αυτισ τθσ εικαςίασ 

δεν ζχουμε ςτα χζρια μασ τίποτε». 

Tepco 

Μζχρι τον Ιανουάριο του 2012 θ εταιρία Tepco φιλοδοξεί να κζςει υπό ζλεγχο τθν 

κατάςταςθ ςτον πυρθνικό ςτακμό τθσ Φουκουςίμα. 

Η κυβζρνθςθ εξετάηει το ενδεχόμενο να κρατικοποιιςει τθν εταιρεία Tepco ςτθν οποία 

ανικουν οι πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Φουκουςίμα, αγοράηοντασ τισ μετοχζσ τθσ. και 

αυτό γιατί το κόςτοσ τθσ καταςτροφισ ανζρχεται ςε πολλά διςεκατομμφρια ευρϊ, που δεν 

μποροφςε ποτζ να καλφψει θ Tepco. 

Στο νοςοκομείο ο πρόεδροσ τθσ TEPCO 

Στο νοςοκομείο με υψθλι πίεςθ και ςυμπτϊματα ναυτίασ ειςιχκθ ο πρόεδροσ τθσ TEPCO, 

Μαςατάκα Σιμίηου. Διευκρινίηεται ότι ο επικεφαλισ του ενεργειακοφ ομίλου είχε 

παρουςιάςει παρόμοια ςυμπτϊματα και ςτισ 16 Μαρτίου, πζντε μζρεσ μετά τον 

καταςτροφικό ςειςμό και το τςουνάμι που ζπλθξε και το πυρθνικό εργοςτάςιο τθσ 

Φουκουςίμα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
Η Στζλλα μασ μίλθςε πριν δυο μζρεσ για τθν ιςτορία τθσ Ritsuko Komaki, βγαλμζνθ από τον 

εφιάλτθ που ςυνεχίηει να κτυπάει τθν Ιαπωνία. Εμζνα με ζχει ςυγκλονίςει μια άλλθ ιςτορία 

που αναδφκθκε λόγω των δραματικϊν προβλθμάτων ςτα πυρθνικά τουσ εργοςτάςια. H 

ιςτορία αυτι γράφεται από τουσ «50 τθσ Fukushima». Ρενιντα από τουσ οκτακόςιουσ 

εργαηόμενουσ ςτο εργοςτάςιο παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ τθσ TEPCO ζμειναν για να 

τικαςεφςουν ςχεδόν χειροκίνθτα τθν υπερκζρμανςθ των πυρθνικϊν αντιδραςτιρων, 

δεδομζνου ότι τα ψυκτικά κυκλϊματα είχαν καταρρεφςει. Μθν πάει το μυαλό ςασ ςε 50 

ατίκαςουσ νεαροφσ που αψθφοφν τον κάνατο λόγω του ακαταλόγιςτου τθσ θλικίασ. Είναι 

50 εκελοντζσ, μεςιλικεσ και πάνω. Κάποιοι ικελαν μερικζσ εβδομάδεσ για να βγουν ςτθν 



ςφνταξθ, για να παίηουν με τα εγγόνια τουσ ςτισ περιποιθμζνεσ αυλζσ των μικρϊν ςπιτιϊν 

τουσ. Το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ λζει ότι αυτοί που κα εκτεκοφν ςε τζτοιο κίνδυνο αν όλα 

πάνε ςτραβά (όπωσ πιγαν…), πρζπει να είναι προχωρθμζνθσ θλικίασ για να ζχουν 

μεγαλφτερο προςδόκιμο ηωισ με δεδομζνο ότι θ αυξθμζνθ ραδιενζργεια κα δθμιουργιςει 

καρκίνουσ. Μακάβριο, ανατριχιαςτικό αλλά ορκολογικό ςε μια κοινωνία που φαίνεται να 

ζχει πάντα ζνα Plan B ςτο ςυρτάρι. Για τουσ ιρωεσ αυτοφσ ζχει ιδθ δθμιουργθκεί λιμμα 

ςτθν Wikipedia ενϊ “Oι 50 τθσ Fukushima” προβλζπω να γίνεται και ταινία ςτο Hollywood. 

Οι 50 αυτοί εκελοντζσ είναι θ τελευταία γραμμι άμυνασ για να αποτρζψουν ζναν πυρθνικό 

όλεκρο. Κατά κάποιο τρόπο φυλάνε τισ ςφγχρονεσ Θερμοπφλεσ. Ξζρουν ότι εκτίκενται ςε 

κανατθφόρεσ δόςεισ αλλά μζνουν  εκεί για να κακυςτεριςουν τον «εχκρό» και να δϊςουν 

χρόνο ςτουσ ςυμπατριϊτεσ τουσ ι μάλλον ςτθν ανκρωπότθτα, γιατί οι επιπτϊςεισ δεν κα 

είναι μόνο ςτθν Ιαπωνία. Και με τισ κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται εκεί είναι τραγικι 

ειρωνεία ότι ο όροσ «Θερμοπφλεσ» ταιριάηει γάντι ςτθν περίςταςθ… 

Νιϊκω πολφ μικρόσ απζναντι ςε ζνα τζτοιο μεγαλείο. Ρενιντα τεχνικοί, εργάτεσ, 

επιςτιμονεσ κυςιάηονται χωρίσ να ψάχνουν για ευκφνεσ και λάκθ. Το ξζρουν ότι υπάρχουν 

κι ευκφνεσ και λάκθ κάποιων άλλων αλλά αυτιν τθν φςτατθ ϊρα προζχουν άλλα πράγματα. 

Το ξζρουν ότι αυτοί δεν κα ηιςουν για να δουν τα εγγόνια τουσ να μεγαλϊνουν αλλά το 

κάνουν για να τουσ δϊςουν μζλλον. Δεν ζχω αμφιβολία ότι ςε μια παρόμοια κατάςταςθ κι 

εδϊ ςτθν Ελλάδα το ίδιο κα ςυνζβαινε, ζτςι λζει τουλάχιςτον θ ιςτορία. 

Δεν ξζρω ακόμα και τθν ϊρα που γράφω αυτζσ τισ γραμμζσ ποια κα είναι θ εξζλιξθ ςτουσ 

πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ τθσ Fukushima. Η ανκρϊπινθ αλαηονεία κάκε τόςο τιμωρείται 

από μια φφςθ που όταν ακοφει τουσ ανκρϊπουσ να βαυκαλίηονται ότι «τθν δάμαςαν», 

βάηει τα γζλια. Ζρχονται όμωσ κάτι τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ και ςϊνουν τθν παρτίδα, 

μπαίνοντασ αντίβαρο ςτθν ανκρϊπινθ φβρθ. Η ανκρϊπινθ διαδρομι, είτε ςε ατομικό είτε 

ςε ςυλλογικό επίπεδο, δεν ακολουκεί κάποιο manual. Είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία 

«δοκιμισ και ςφάλματοσ» όπωσ λζνε οι μθχανικοί. Ελπίηω τουλάχιςτον να μακαίνουμε από 

αυτά γιατί οι 50 τθσ Fukushima δεν κα είναι πάντα εκεί… 

 


