
 
Εληειώο εθηόο ειέγρνπ κνηάδεη λα είλαη πηα ε θαηάζηαζε ζην ππξεληθό εξγνζηάζην 
ηεο Φνπθνπζίκα ζηελ Ιαπσλία. Ραδηελεξγά ζηνηρεία έρνπλ εληνπηζηεί ζην πόζηκν 
λεξό θνληά ζηνλ ππξεληθό ζηαζκό, ξαδηελέξγεηα έρεη δηαξξεύζεη ζηελ αηκόζθαηξα 
θαη νη πξνζπάζεηεο ςύμεο ησλ ππξεληθώλ αληηδξαζηήξσλ δείρλνπλ κάηαηεο. Σελ ίδηα 
ζηηγκή, νη ηαπσληθέο αξρέο θαίλεηαη όηη απαγνξεύνπλ ηελ είζνδν ζηε ρώξα ζε 
Ρώζνπο εηδηθνύο κε εκπεηξία από ην δπζηύρεκα ζην Σζεξλόκπηι, πνπ ήζειαλ λα 
πξνζθέξνπλ βνήζεηα… 

Μεηά ηηο εθξήμεηο θαη ηηο δηαδνρηθέο θσηηέο πνπ μέζπαζαλ ηηο πεξαζκέλεο κέξεο ζε 
δηάθνξνπο αληηδξαζηήξεο ηνπ ζηαζκνύ –ζε κεξηθνύο από ηνπο νπνίνπο είλαη πνιύ 
πηζαλό λα έρεη πάζεη δεκηέο ην εζσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ππξήλα– θαη ηε δηαξξνή 
ξαδηελέξγεηαο ζηελ αηκόζθαηξα, εληνπίζηεθαλ ζήκεξα ξαδηελεξγά πιηθά θαη ζην 
πόζηκνη λεξό ηεο πεξηνρήο… 

Όπσο αλαθέξεη ην ηαπσληθό εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν Kyodo, επηθαινύκελν 
ηνπηθνύο αμησκαηνύρνπο, ζήκεξα εληνπίζηεθαλ ζην πόζηκν λεξό ζηε λνκαξρία ηεο 
Φνπθνπζίκα ξαδηελεξγό ηώδην θαη θαίζην. ύκθσλα κε ηηο αξρέο, δελ πξόθεηηαη γηα 
«θάηη ην αλεζπρεηηθό». Μέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο 
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θαη εηδηθόηεξα δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο 
ζπγθεληξώζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζην λεξό. 

Ραδηελεξγά ζηνηρεία δελ εληνπίζηεθαλ όκσο κόλν ζην λεξό. ήκεξα κεηξήζεθαλ εθ 
λένπ πνιύ πςειά επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζηελ αηκόζθαηξα, θνληά ζηνλ ππξεληθό 
ζηαζκό. ήκεξα μέζπαζε πάιη θσηηά ζηνλ αληηδξαζηήξα 4 ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαη ηα 
επίπεδα ξαδηελέξγεηαο κέζα ζηνλ ζηαζκό απμήζεθαλ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε θαηέζηε 
αλαγθαίν λα απνκαθξπλζνύλ γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα θαη νη ηειεπηαίνη 
εξγαδόκελνη πνπ είραλ παξακείλεη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ όζν θαιύηεξα 
κπνξνύλ ηελ θαηάζηαζε. Αξγόηεξα πάλησο κπόξεζαλ λα επηζηξέςνπλ θαη λα 
ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

                                                                                                                                                         
Παξά ηελ επηζηξνθή ηνπο όκσο θαη ηελ επαλέλαξμε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο, ε 
θαηάζηαζε ζηνλ ππξεληθό ζηαζκό εμαθνινπζεί λα παξακέλεη δξακαηηθή θαη λα 
αθξνβαηεί ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο. ύκθσλα κε ηνλ θπβεξλεηηθό εθπξόζσπν 
Γηνύθην Εληάλν, είλαη πνιύ πηζαλό λα έρεη ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ην εζσηεξηθό 
πεξίβιεκα ηνπ αληηδξαζηήξα 3- απηό κεηέδσζε ην πξαθηνξείν Kyodo. πλ ηνηο 
άιινηο, πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δπλαηό λα δηαζηαπξσζνύλ (ηα ζηνηρεία είλαη 
αληηθξνπόκελα), θάλνπλ ιόγν όηη δελ απνθιείεηαη λα έρνπλ απνηύρεη κέρξη ζηηγκήο 
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όιεο νη πξνζπάζεηεο ςύμεο ζηνπο αληηδξαζηήξεο 1, 2 θαη 3, κε απνηέιεζκα νη 
ξάβδνη νπξαλίνπ ησλ ππξήλσλ ηνπο λα έρνπλ ππεξζεξκαλζεί επηθίλδπλα. Καλείο δελ 
απνθιείεη όηη έρεη μεθηλήζεη ε ηήμε ηνπο. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηεο απνηπρίαο  είλαη όηη νη αξρέο αλαγθάζηεθαλ λα ηεξκαηίζνπλ 
άδνμα ηελ απέιπηδα πξνζπάζεηα λα ξίμνπλ ηελ ζεξκνθξαζία ζηνπο αληηδξαζηήξεο 
κε ηε ξίςε ζαιαζζηλνύ λεξνύ από ειηθόπηεξα. Η όιε δηαδηθαζία θξίζεθε πνιύ 
επηθίλδπλε γηα ηνπο πηιόηνπο. Πξνο ην παξόλ, ην κόλν (ζρεηηθά) ζεηηθό είλαη όηη ν 
αέξαο πλέεη δπηηθόο, κε απνηέιεζκα ηπρόλ ξαδηελέξγεηα πνπ δηαθεύγεη από ηνλ 
ζηαζκό λα κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ Εηξεληθό Ωθεαλό. Επίζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Εληάλν, 
νη ηηκέο ηεο ξαδηελέξγεηαο πέξαλ αθηίλαο 20 ρηιηνκέηξσλ γύξσ από ηνλ ππξεληθό 
ζηαζκό ηεο Φνπθνπζίκα δελ βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ απνηεινύλ άκεζε απεηιή 
γηα ηελ πγεία. Όπσο θαη λα έρεη, ν θόβνο γηα ηελ ηύρε ησλ 35 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ 
ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Σόθην ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ν άλεκνο θαη 
κεηαθέξεη ξαδηελεξγό λέθνο ζηελ πξσηεύνπζα, παξακέλεη… 

ήκεξα πάλησο πήξε γηα πξώηε θνξά δεκόζηα ην ιόγν ν απηνθξάηνξαο ηεο 
Ιαπσλίαο Αθηρίην, ν νπνίνο ζε νκηιία ηνπ πνπ κεηαδόζεθε ζηελ ηειεόξαζε εμέθξαζε 
ηε «βαζηά ηνπ αλεζπρία» γηα ηηο εμειίμεηο ζην ππξεληθό εξγνζηάζην θαη ηηο ζπλέπεηεο 
ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ θαη ησλ ηζνπλάκη. «Ειπίδσ εηιηθξηλά όηη ζα θαηαθέξνπκε 
λα εκπνδίζνπκε ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ράξε ζηηο πξνζπάζεηεο όισλ όζσλ 
κεηέρνπλ ζηηο ππεξεζίεο δηάζσζεο», ηόληζε ν απηνθξάηνξαο Αθηρίην θαιώληαο ην 
ιαό λα βνεζήζεη κε ζησηθόηεηα ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο γηα ην έζλνο. 

 


