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1. Γενικϊ για τον πυρηνικϐ αντιδραςτόρα. 
 
Πυρηνικϐσ αντιδραςτόρασ ονομϊζεται η  
διϊταξη εκεύνη εντϐσ τησ οπούασ  
παρϊγεται ενϋργεια με ελεγχϐμενη  
αντύδραςη ςχϊςησ. Ο πυρηνικϐσ  
αντιδραςτόρασ θα μποροϑςε να  
χαρακτηριςθεύ ςαν μια μεγϊλη δεξαμενό 

 ϐπου το πυρηνικϐ καϑςιμο υφύςταται  
πυρηνικό ςχϊςη απελευθερώνοντασ ϋτςι  
θερμϐτητα. Σα ϊτομα του εν λϐγω  
καυςύμου, υπϐ οριςμϋνεσ ςυνθόκεσ, διαςπώνται αυθϐρμητα εκπϋμποντασ  
νετρϐνια, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια προκαλοϑν τη 
 διϊςπαςη ϊλλων ατϐμων, με τελικϐ αποτϋλεςμα μια γεωμετρικϊ αυξανϐμενη αλυςιδωτό αντύδραςη. 
 
την "καρδιϊ του αντιδραςτόρα" φϋρονται επιβραδυντικϐ υλικϐ και ρυθμιςτικϋσ ρϊβδοι (ό "ρϊβδοι 
ελϋγχου" ό "ρϊβδοι ρϑθμιςησ") που ςυγκρατοϑν την αλυςιδωτό αντύδραςη ςε ςταθερϐ ρυθμϐ ϋτςι 
ώςτε να επιτυγχϊνεται η ομαλό ροό τησ θερμϐτητασ. Ένα "ψυκτικϐ μϋςο" (που μπορεύ να εύναι αϋριο ό 
υγρϐ ϐπωσ το νερϐ) κυκλοφορεύ μϋςα ςτον αντιδραςτόρα και θερμαύνεται. τη ςυνϋχεια αυτϐ 
οδηγεύται ςε ϋνα "εναλλϊκτη θερμϐτητασ" ϐπου προκαλεύ βραςμϐ ςε νερϐ που υπϊρχει εκεύ. Ο 
παραγϐμενοσ ατμϐσ ςτη ςυνϋχεια θϋτει ςε κύνηςη ςτροβύλουσ που παρϊγουν ηλεκτρικϐ ρεϑμα αλλϊ 
και κινητικό ενϋργεια (π.χ. πυρηνοκύνητα πλούα). 
Ο πυρηνικϐσ αντιδραςτόρασ εκπϋμπει ϋντονη ακτινοβολύα που αξιοποιεύται ςτη παραγωγό 
ραδιοώςοτϐπων. Η διαρροό τησ ακτινοβολύασ αυτόσ εμποδύζεται απϐ τα προςτατευτικϊ ςτρώματα τησ 
"θωρϊκιςησ" (κελϑφουσ) του αντιδραςτόρα. Όλοι ϐςοι εργϊζονται ςε τϋτοιουσ χώρουσ υποχρεοϑνται 
να εύναι εφοδιαςμϋνοι με ειδικοϑσ φορητοϑσ ανιχνευτϋσ ραδιενϋργειασ. 

 
 



2. Ο αντιδραςτόρασ ‘Daiichi’ ςτη Fukushima. 
 
• Η πυρηνικό καταςτροφό  τησ Υουκουςύμα Daiichi: 
 
Η πυρηνικό καταςτροφό  τησ Υουκουςύμα Daiichi μπορεύ  να  περιγραφεύ ςαν μια ςειρϊ 
ϊςτοχων και αποτυχημϋνων εξοπλιςμών, πυρηνικών  meltdowns, και ϋκλυςησ 
ραδιενεργών υλικών ςτο πυρηνικϐ ςταθμϐ τησ Fukushima I , που ακολοϑθηςε μετϊ τον 
ςειςμϐ και το τςουνϊμι ςτισ 11 Μαρτύου 2011 ςτην Tohoku . 
Η μονϊδα αποτελεύται απϐ ϋξι ξεχωριςτοϑσ αντιδραςτόρεσ που ϋχουν ςχεδιαςτεύ και 
καταςκευαςτεύ απϐ την General Electric (GE), και ςυντηρεύται απϐ  την  εταιρεύα  Tokyo 
Electric Power (TEPCO).  
Η καταςτροφό τησ Υουκουςύμα εύναι το μεγαλϑτερο πυρηνικϐ ατϑχημα μετϊ την 
καταςτροφό του 1986 του Σςερνομπύλ , αλλϊ εύναι πιο πολϑπλοκη λϐγω των πολλαπλών 
αντιδραςτόρων που εμπλϋκονται. 



3. Η Έκρηξη. 
 
Κατϊ τη ςτιγμό του ςειςμοϑ, ο αντιδραςτόρασ 4 εύχε αποτροφοδωτηθεύ ενώ ο 
5 και ο 6 όταν ςε διακοπό λειτουργύασ για προγραμματιςμϋνη ςυντόρηςη. 
 Οι υπϐλοιποι αντιδραςτόρεσ ϋκλειςαν αυτϐματα μετϊ το ςειςμϐ,  και 
ενεργοποιόθηκαν οι  γεννότριεσ ϋκτακτησ ανϊγκησ για την εκκύνηςη για τη 
λειτουργύα των ηλεκτρονικών  ςυςτημϊτων ελϋγχου και των αντλιών 
νεροϑ που απαιτοϑνται  για την ψϑξη των αντιδραςτόρων .Σο ςϑνολο των 
εγκαταςτϊςεων εύχε πλημμυρύςει απϐ το κϑμα των 15 m 
(49 ft) τςουνϊμι, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ηλεκτρογεννητριών και 
ηλεκτρικών  διακοπτών ςτα υπϐγεια των αντιδραςτόρων καθώσ και των  
εξωτερικών  αντλιών για την παροχό ψϑξησ με θαλαςςινϐ νερϐ.  
Η ςϑνδεςη με το ηλεκτρικϐ δύκτυο όταν ςπαςμϋνη,  καθώσ το 
τςουνϊμι  κατϋςτρεψε  τισ γραμμϋσ μεταφορϊσ ενϋργειασ. Η δυνατϐτητα 
ψϑξησ των αντιδραςτόρων  χϊθηκε  και οι αντιδραςτόρεσ ϊρχιςαν 
να υπερθερμαύνονται, λϐγω τησ φυςικόσ φθορϊσ των προώϐντων ςχϊςησ που 
δημιουργόθηκαν.  
υγχρϐνωσ οι πλημμϑρεσ και ζημιϋσ που εύχαν δημιουργηθεύ απϐ 
τον  ςειςμϐ παρεμπϐδιζε ςημαντικϊ την εξωτερικό βοόθεια. 
 τισ ώρεσ και τισ ημϋρεσ που ακολοϑθηςαν, οι αντιδραςτόρεσ1, 2 και 
3  κατϋρρευςαν πλόρωσ. Εκτιμϊται ϐτι το ανώτερο 75% του πυρόνα ϋλιωςε 
και  κατρακϑληςε ςτο χαμηλϐτερο τϋταρτο του πυρόνα ςτισ 15:10 ςτισ 12 
Μαρτύου. 
. 
 



 
Εκρόξεισ υδρογϐνου κατϋςτρεψαν την πϊνω επϋνδυςη των κτιρύων που ςτϋγαζαν 
τουσ  αντιδραςτόρεσ 1, 3, και 4, με τισ εκρόξεισ των αντιδραςτόρων 1 και 3 να 
καταςτρϋφουν το δευτερογενϋσ περύβλημα  του  αντιδραςτόρα 2 Πολλϋσ 
πυρκαγιϋσ ξϋςπαςαν επύςησ ςτον αντιδραςτόρα 4,με τα απομεινϊρια  του  πυρόνα 
του αντιδραςτόρα να ϋχουν  πϋςει ςτον πυθμϋνα του δοχεύου του 
κατεςτραμμϋνου αντιδραςτόρα .Η Μονϊδα 1 ςυνϋχιςε να διαρρϋει νερϐ ψϑξησ 
ςχεδϐν τρεισ μόνεσ μετϊ τα αρχικϊ γεγονϐτα! 
Παρϐμοιεσ ςυνθόκεσ υποθϋτουμε ϐτι υπόρχαν και  ςτουσ ϊλλουσ δϑο  
αντιδραςτόρεσ πριν απϐ τον τερματιςμϐ τησ λειτουργύασ τουσ. 
Ρϊβδοι καυςύμου αποθηκευμϋνοι ςε πιςύνεσ, ςε κϊθε κτύριο του αντιδραςτόρα 
ϊρχιςαν να υπερθερμαύνονται, καθώσ τα επύπεδα του νεροϑ ςτισ πιςύνεσ μειώθηκε. 
 Οι φϐβοι για απελευθϋρωςη ραδιενϋργειασ οδόγηςε ςε εκκϋνωςη ςε ακτύνα 20km 
(12 mi)- απϐ το εργοςτϊςιο, ενώ οι εργαζϐμενοι που ϊρχιςαν να εμφανύζουν 
ςημϊδια ϋκθεςησ ςε ακτινοβολύα ϊρχιςαν να εγκαταλεύπουν προςωρινϊ και ςε 
διϊφορεσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ το χώρο. 
 Μύα γεννότρια ςτη Μονϊδα 6 επαναλειτοϑργηςε ςτισ 17 Μαρτύου, επιτρϋποντασ 
κϊποια ψϑξη ςτισ μονϊδεσ 5 και 6 που εύχαν υποςτεύ τισ λιγϐτερεσ καταςτροφϋσ . 
Σο Ηλεκτρικϐ δύκτυο αποκαταςτϊθηκε ςε τμόματα τησ εγκατϊςταςησ ςτισ 20 
Μαρτύου, αλλϊ τα μηχανόματα των αντιδραςτόρων 1 ϋωσ 4, που εύχαν πληγεύ απϐ 
πλημμϑρεσ, πυρκαγιϋσ και εκρόξεισ, παρϋμειναν εκτϐσ λειτουργύασ.  
Πλημμϑρεσ με ραδιενεργϐ νερϐ ςυνϋχιζαν να εμποδύζουν την πρϐςβαςη ςε 
υπϐγειουσ χώρουσ, ϐπου απαιτοϑνταν επιςκευϋσ . 
Ωςτϐςο, ςτισ 5 ΜαϏου, οι εργαζϐμενοι εύχαν τη δυνατϐτητα να ειςϋλθουν ςτα του 
κτύρια αντιδραςτόρα για πρώτη φορϊ απϐ το ατϑχημα.  
 
 
 



Οι μετρόςεισ που ϋγιναν απϐ το ιαπωνικϐ Τπουργεύο επιςτόμησ και το υπουργεύο 
παιδεύασ ςε περιοχϋσ τησ βϐρειασ Ιαπωνύασ 30-50 χλμ. απϐ το εργοςτϊςιο ϋδειξαν 
ραδιενεργϐ καύςιο ςε επύπεδα αρκετϊ υψηλϊ ώςτε να προκαλοϑν ανηςυχύα.  
 Σρϐφιμα που καλλιεργοϑνται ςτην περιοχό εύχε απαγορευτεύ απϐ την πώληςη. 
Με βϊςη τισ μετρόςεισ  του ιωδύου-131 και του καύςιο-137 ςε παγκϐςμιο επύπεδο, 
προτϊθηκε ϐτι οι κυκλοφορύεσ των ιςοτϐπων τησ Υουκουςύμα εύναι τησ ύδιασ τϊξησ 
μεγϋθουσ με αυτοϑσ του Σςερνομπύλ το 1986. 
Αξιωματοϑχοι του Σϐκιο ςϑςτηςαν αποφυγό χρόςησ νεροϑ βρϑςησ για την 
προετοιμαςύα των τροφύμων για τα βρϋφη 
Μϐλυνςη με Πλουτώνιο εντοπύςτηκε ςτο ϋδαφοσ ςε δϑο τοποθεςύεσ του 
εργοςταςύου, αν και περαιτϋρω ανϊλυςη αποκϊλυψε ϐτι οι ανιχνευθόςεσ  
πυκνϐτητεσ κυμαύνονται εντϐσ των ορύων και παρϐμοιεσ του νϋφουσ που παρϊγεται 
απϐ προηγοϑμενεσ ατμοςφαιρικϋσ πυρηνικϋσ δοκιμϋσ. 
 Δϑο εργαζϐμενοι μεταφϋρθηκαν ςτο νοςοκομεύο με μη απειλητικϊ για τη ζωό τουσ 
εγκαϑματα ςτουσ αςτραγϊλουσ τουσ, ϐταν ςτϋκονταν ςτο νερϐ ςτην Μονϊδα 3.  
Εύχαν εκτεθεύ ςε ακτινοβολύα απϐ 2000 ϋωσ 6000 mSv , ςτισ 25 Μαρτύου. 
 
Iϊπωνεσ αξιωματοϑχοι αξιολϐγηςαν αρχικϊ το ατϑχημα ωσ επύπεδο 4 τησ διεθνόσ 
κλύμακασ πυρηνικών ςυμβϊντων (INES), παρϊ τισ απϐψεισ των ϊλλων διεθνών 
οργανιςμών ϐτι θα ϋπρεπε να εύναι υψηλϐτερη.  
Σο επύπεδο διαδοχικϊ αυξόθηκε ςε 5 και τελικϊ με 7, που εύναι η μϋγιςτη τιμό 
κλύμακασ. 
Η ιαπωνικό κυβϋρνηςη και η TEPCO ϋχουν επικριθεύ απϐ τον ξϋνο Σϑπο για την κακό 
επικοινωνύα με το κοινϐ  και τισ αυτοςχϋδιεσ προςπϊθειεσ   
Οι ξϋνοι εμπειρογνώμονεσ ϋχουν πει ϐτι εργατικϐ δυναμικϐ εκατοντϊδων ό και 
χιλιϊδων ανθρώπων , θα χρειαςτοϑν χρϐνια ό δεκαετύεσ για να καθαρύςουν την 
περιοχό.  



  
 
 
 
 
         4,5. Η ϋκταςη που επηρϋαςε η ϋκρηξη και τα θϑματα τησ ϋκρηξησ. 

 
•   Η ϋκρηξη ςτο πυρηνικϐ εργοςτϊςιο ςτη Fukushima ειχε καταςτροφϋσ ςε περιοχϋσ  

        ςε μεγϊλη ακτύνα μακρυϊ απ’το τϐπο τησ ϋκρηξησ. Εύχαν εντοπιςτεύ καταςτροφϋσ ςε 
        πϐλεισ ςε 30-50 χλμ μακρυϊ απ’ το εργοςτϊςιο, προσ το νϐτιο μϋροσ τησ Ιαπωνύασ. 
         Επύςησ εκτϐσ απο υλικ’εσ και ϋμψυχεσ απώλειεσ απ’την ϋκρηξη υπόρξαν και ςυνϋπειεσ 
        εξ αιτύασ τησ ακτινοβολύασ.  
 
 

•   Η ακτινοβολύα προκϊλεςε τον θϊνατο ανθρώπων αλλϊ και τη φθορϊ ςε υλικϊ  
        αγαθϊ. Η ακτινοβολύα επηρϋαςε την Ιαπωνύα ,  ςε απϐςταςη 20 χλμ μακρυ’α απ’ το  
        εργοςτϊςιο. Αυτϐ ανϊγκαςε τισ αρχϋσ τησ Ιαπωνύασ να πϊρει διϊφορα μϋτρα για να  
        προςτατϋψει τουσ πολύτεσ τησ, αλλϊ αναγκϊςτηκε ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ που  
        βριςκϐνταν πολϑ κοντϊ ςτο εργοςτϊςιο , ακϐμα και να εκενώςουν ολϐκληρεσ πϐλεισ. 
 
 
 

•       Σην ύδια ςτιγμό, αυξϊνεται η ςυγκϋντρωςη ραδιενεργοϑ ιωδύου ςτη θαλϊςςια περιοχό 
          κοντϊ ςτο εργοςτϊςιο. Έφταςε  ςε επύπεδα 1.850 φορϋσ πϊνω απϐ το  
          κανονικϐ, απϐ 1.250 φορϋσ το ϊββατο. Αξιωματοϑχοσ τησ Τπηρεςύασ Πυρηνικόσ και 
          Βιομηχανικόσ Αςφϊλειασ τησ Ιαπωνύασ εκτύμηςε ϐτι αυτϐ ενδϋχεται να οφεύλεται ςε 
          διαρροό απϐ το κϋλυφοσ αντιδραςτόρων. 
  
 



         Εξαιρετικϊ χαμηλϊ επύπεδα ραδιενεργοϑ ιωδύου ανιχνεϑτηκαν  και ςτη         
βορειονατολικό Κύνα. Δεν  χρειϊζεται να ληφθοϑν "μϋτρα προςταςύασ" για τον  
πληθυςμϐ, ανακούνωςε το υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ τησ Κύνασ.  
Όςον αφορϊ ςτα θϑματα του ςειςμοϑ και του τςουνϊμι που ϋπληξαν την Ιαπωνύα, 
οι αρχϋσ   ανακούνωςαν ϐτι νεκρού εύναι 10.489 ϊνθρωποι, ενώ αγνοοϑνται ακϐμη 
16.621. 
  



       6. Μϋτρα που πϊρθηκαν για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ και τον περιοριςμϐ  
        τησ ακτινοβολύασ. 

 

       Προκειμϋνου να αντιμετωπιςθεύ η πυρηνικό καταςτροφό, η Ιαπωνικό κυβϋρνηςη πόρε  
        διϊφορα μϋτρα για να αντιμετοπύςουν την καταςτροφό και να περιορύςουν την  
        ακτινοβολύα. Αρχικϊ για να αντιμετοπύςουν τισ φωτιϋσ ςτον αντιδραςτόρα μετϊ απϐ 
        τισ εκρόξεισ πρϐςθεςαν νερϐ ςτουσ αντιδραςτόρεσ, για να διατηρόςουν τη θερμοκρα- 
        ςύα των αντιδραςτηρών χαμηλό και να αποφϑγουν πιθανϋσ ανερχϐμενεσ εκρόξεισ. 
        Έγινε χρόςη θαλαςςινοϑ και βορριωμϋνου νεροϑ διϐτι υπόρχε δυςκολύα ςτην ϊντληςη  
        κανονικοϑ, καθαροϑ νεροϑ. Επύςησ ϋγινε προςπϊθεια αποκατϊςταςησ του ρεϑματοσ  
        και πρϐςθεςησ καθαροϑ νεροϑ και χρηςιμοποιόθηκαν ρομπϐτ για την καταγραφό των 
        καταςτροφών  ςτο εργοςτϊςιο αλλϊ και για τον ϋλεγχο τησ κατϊςταςησ των αντιδρα- 
       ςτόρων. Ένα ακϐμη μϋτρο που πόραν οι αρχϋσ για την καταπολϋμηςη τησ καταςτροφόσ 
        όταν η ελεγχόμενη απελευθέρωςη ατμού και υδρογόνου (ραδιενεργά) ςτο εςωτερικό  
        του εξωτερικού κτηρίου και, μετά την έκρηξή του, ςτο περιβάλλον. Σϋλοσ,  ελικϐπτερα  
        επικαλϋςτηκαν οι Ιαπωνικϋσ αρχϋσ για την ρύψη ϑδατοσ ςτο χώρο τησ ϋκρηξησ ςτο  
        εργοςτϊςιο για να ςβόςουν τισ φωτιϋσ ςτο εργοςτϊςιο και να κρατόςουν χαμηλϋσ τισ  
        θερμοκραςύεσ ςτουσ αντιδραςτόρεσ. 
 
        τη ςυνεχεια , 
       −11 Μαρτίου 2011: 
 
       1) Έκδοςη οδηγίασ εκκένωςησ ςτουσ πολίτεσ που κατοικούςαν μέχρι 2 km από το  
       ατυχημα.  
 
 

 

      
 



 
2) 21:23: Έκδοςη οδηγίασ εκκένωςησ ςτουσ πολίτεσ που κατοικούςαν ςε 
απόςταςη μέχρι 3 km και παραμονήσ εντόσ των ςπιτιών ςε ακτίνα 10 
km από το ατύχημα.  
   
−12 Μαρτιου 2011: 
 
1) 05:44: Έκδοςη οδηγίασ εκκένωςησ ςε ακτίνα 10 km από το  
ατύχημα. 
 
−15 Μαρτιου 2011: 
 
1)11:00: Έκδοςη οδηγίασ εκκένωςησ ςε ακτίνα 20-30 km από το 
ατύχημα. 
  
 
 



7. Οι ςυνϋπειεσ ςτην ζωό των ανθρώπων τϐπο τησ ϋκρηξησ. 
 
 
•  Ο ςειςμϐσ:  
Ο φονικϐσ ςειςμϐσ που ϋπληξε  την Ιαπωνύα ςημειώθηκε ςτη χειρϐτερη δυνατό 
ςυγκυρύα για την εγχώρια οικονομύα και ενδϋχεται να προκαλϋςει δημοςιονομικό 
κρύςη, ςϑμφωνα με τον βρετανικϐ ούκο Capital Economics. 
Ο βρετανικϐσ ούκοσ προλϋγει ϐτι οι τελικϋσ υλικϋσ ζημιϋσ θα εύναι μικρϐτερεσ απϐ 
τον ςειςμϐ του Κϐμπε το 1995, ϐταν οι νεκρού εύχαν φθϊςει τουσ 6 χιλιϊδεσ κι οι 
υλικϋσ ζημιϋσ τα 10.000 δις. γεν, δηλαδό περύπου 100 δις. δολϊρια. 
Οι οικονομικϋσ ζημιϋσ μιασ φυςικόσ καταςτροφόσ αποδεικνϑονται μικρϐτερεσ των 
αρχικϊ αναμενϐμενων, ςϑμφωνα με τον ούκο. 
Όμωσ, επιςόμανε ο ύδιοσ ούκοσ, το τελικϐ τρύμηνο του 2010 η ιαπωνικό οικονομύα 
ςυρρικνώθηκε, οπϐτε ο φονικϐσ ςειςμϐσ καταγρϊφηκε ςε μύα ευαύςθητη 
οικονομικϊ ςυγκυρύα, «την ώρα που η κυβϋρνηςη δύνει μϊχη για τα δημϐςια 
ελλεύμματα». 
«Άρα, ϋνα αξιϐπιςτο πρϐγραμμα δημοςιονομικόσ εξυγύανςησ πολϑ δϑςκολα θα 
εκπονηθεύ ςτην περύπτωςη που η οικονομύα αυτό τελικϊ διολιςθόςει ςτην ϑφεςη, 
οπϐτε απϐ την επιδεύνωςη βαςικών μεγεθών του προϒπολογιςμοϑ πϊρα πολλού 
ϊνθρωποι θα υποφϋρουν αναλϐγωσ».  
 
 
 
 
 
 

 



•  Σο τςουνϊμι:  
Έωσ 165 διςεκατομμϑρια ευρώ εκτιμϊται πωσ θα κοςτύςουν ςτην ιαπωνικό οικονομύα 
ο ςειςμϐσ και το τςουνϊμι τησ 11ησ Μαρτύου- ποςϐ που αντιπροςωπεϑει το 4% τησ 
εθνικόσ παραγωγόσ, ςϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ που ανακούνωςε ςόμερα η Παγκϐςμια 
Σρϊπεζα, η οπούα επιςημαύνει πϊντωσ ϐτι η γρόγορη ανοικοδϐμηςη θα βοηθόςει ςτην 
ανϊκαμψη. 
 
 
•  Οι ςυνϋπειεσ τησ ϋκρηξησ και τησ φωτιϊσ ςτουσ αντιδραςτόρεσ, ςτην Ιαπωνύα: 
 
Σα αυξημϋνα επύπεδα ραδιενϋργειασ οδόγηςαν τον πρωθυπουργϐ τησ Ιαπωνύασ Ναϐτο 
Καν να απαγορεϑςει την κατανϊλωςη γϊλακτοσ και πρϊςινων λαχανικών 
απϐ  περιφϋρειεσ τησ Υουκουςύμα και του Ιμπαρϊκι. 
Ο Καν ζότηςε απϐ τον κϐςμο γενικϊ να μην καταναλώνει λαχανικϊ ςτα οπούα 
ανιχνεϑτηκε ραδιενϋργεια, ειδικϊ ςπανϊκι, μπρϐκολα και λϊχανα. Επύςησ αποφϊςιςε 
να μην πωλοϑνται προσ το παρϐν πρϊςινα λαχανικϊ απϐ τη Υουκουςύμα, αλλϊ και μη 
επεξεργαςμϋνο γϊλα και οριςμϋνα λαχανικϊ απϐ το Ιμπαρϊκι. 
Ραδιενεργϊ υλικϊ ςε ποςϐτητεσ κατϊ πολϑ μεγαλϑτερεσ απϐ τα επιτρεπτϊ επύπεδα 
ανιχνεϑτηκαν ςε ϋντεκα λαχανικϊ ςτισ περιοχϋσ κοντϊ ςτο πυρηνικϐ εργοςτϊςιο τησ 
Υουκουςύμα. Μολυςμϋνο νωπϐ γϊλα εντοπύςτηκε και ςτο Ιμπαρϊκι, ςϑμφωνα με το 
υπουργεύο Τγεύασ τησ χώρασ. 
 
 



Επύςησ ανιχνεϑτηκαν υψηλϊ επύπεδα ραδιενεργών ουςιών και ςτη θϊλαςςα 
κοντϊ ςτο πυρηνικϐ εργοςτϊςιο. Σο υπουργεύο Τγεύασ ζότηςε απϐ τισ αρμϐδιεσ 
αρχϋσ να εντεύνουν τουσ ελϋγχουσ ςτα προώϐντα αλιεύασ ςε ϐλο το μόκοσ των 
ακτών τησ περιοχόσ. 
 










