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Ζναρξη της ημερίδας, Δρ. Χρήστος Χουσιάδας, Πρόεδρος ΕΕΑΕ 

Κφριε Γενικζ, κφριε Γραμματζα τθσ Ιαπωνικισ Πρεςβείασ, εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι, 

αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

ασ καλωςορίηω ςτθν ςθμερινι μασ θμερίδα και ςασ ευχαριςτϊ, τόςο προςωπικά, όςο και 

εκ μζρουσ τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ, για τθν παρουςία ςασ. 

Η θμερίδα αφορά το πυρθνικό ατφχθμα ςτο Fukushima Daiichi: μια εντελϊσ άγνωςτθ και 

ακατανόθτθ φράςθ, που από τα μζςα του περαςμζνου Μαρτίου μπικε ςτο λεξιλόγιο όλου 

του πλανιτθ. τα Ιαπωνικά, κατά κυριολεξία ςθμαίνει «ευτυχιςμζνο, ι μάλλον ευλογθμζνο, 

νθςί νοφμερο ζνα». Αν ιταν ςτθ χϊρα μασ, πικανόν κα θχοφςε ςτα αυτιά μασ κάτι ςαν 

«Χρυςονιςι ι Αγακονιςι-ζνα». Παρά, όμωσ, το ρομαντικό όνομα ζγινε, δυςτυχϊσ, 

ςυνϊνυμο καταςτροφισ. 

Θα ικελα καταρχιν να εκφράςω να αιςκιματα ςυμπάκειασ όλων μασ προσ τουσ Ιάπωνεσ 

για τισ τεράςτιεσ απϊλειεσ και τα κφματα εξαιτίασ του ςειςμοφ και του τςουνάμι, αλλά και 

για τθν ςκλθρότατθ δοκιμαςία και καταςτροφι που ζχουν υποςτεί εξαιτίασ του πυρθνικοφ 

ατυχιματοσ. 

Παρά τον τοπικό χαρακτιρα των ραδιολογικϊν ςυνεπειϊν του ατυχιματοσ, είναι ςαφζσ ότι 

το ατφχθμα αυτό ζχει παγκόςμια εμβζλεια. Επθρζαςε τθ λιψθ αποφάςεων, και μάλιςτα  ςε 

διάφορα επίπεδα,  και είχε και ζχει ζμμεςεσ ςυνζπειεσ ςχεδόν ςε όλο τον κόςμο. Φυςικά, θ 

χϊρα μασ δεν μποροφςε να αποτελζςει εξαίρεςθ.     

Η Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ τζκθκε ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ από τθν 

πρϊτθ ςτιγμι. Παρακολουκιςαμε ςτενά τθν εξζλιξθ των γεγονότων, εξαςφαλίςαμε τθν 

ζγκυρθ και νθφάλια ενθμζρωςθ τθσ Πολιτείασ και τθσ κοινισ γνϊμθσ και φυςικά λάβαμε 

και υποςτθρίξαμε τα όποια μζτρα ιταν απαραίτθτα. Σα ςτελζχθ και όλο το προςωπικό τθσ 

Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ ανταποκρίκθκαν πλιρωσ και με μεγάλθ 

ευςυνειδθςία ςτισ απαιτιςεισ τθσ διαχείριςθσ αυτισ τθσ κρίςθσ, και κα ικελα για ακόμθ 

μια φορά - και με τα πιο κερμά λόγια - να επαινζςω δθμόςια τθν προςπάκεια και τθν 

προςφορά του  προςωπικοφ τθσ ΕΕΑΕ. Θα ικελα μάλιςτα να υπογραμμίςω ότι θ επιπλζον 

προςπάκεια που απαιτικθκε - ζχουμε εκτιμιςει ότι θ επιπλζον προςπάκεια που 

απαιτικθκε το διάςτθμα από τα μζςα Μαρτίου μζχρι τα μζςα Απριλίου ανιλκε ςε 

τουλάχιςτον 10 ανκρωπομινεσ- καταβλικθκε παράλλθλα με τθ διεκπεραίωςθ ενόσ 

ςτακερά μεγάλου όγκου κακθμερινοφ ζργου. Γιατί βζβαια καλό είναι να υπογραμμίςω ότι 

ναι μεν θ ΕΕΑΕ βρίςκεται ςτο προςκινιο ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όμωσ, και εκτόσ 

εκτάκτων ςυνκθκϊν θ κακθμερινι δράςθ τθσ ΕΕΑΕ χαρακτθρίηεται από εντατικοφσ και 

απαιτθτικοφσ ρυκμοφσ, δεδομζνου ότι αςκοφνται  απαιτθτικζσ λειτουργίεσ, όπωσ 

πολυπλθκείσ ζλεγχοι, μετριςεισ, αδειοδοτιςεισ, κανονιςτικό-ρυκμιςτικό ζργο, ερευνθτικό 

ζργο, διεκνείσ εκπαιδευτικζσ υποχρεϊςεισ, διεκνείσ εκπροςωπιςεισ τθσ χϊρασ μασ κλπ. 

Παράλλθλα, κα ικελα να εξάρω τθν άψογθ ςυνεργαςία και τον πολφ καλό ςυντονιςμό 

μεταξφ των Ελλθνικϊν εργαςτθρίων ραδιενζργειασ περιβάλλοντοσ. Πιςτεφω ότι θ 

οργανωμζνθ και ςυντονιςμζνθ απόκριςθ ςε εκνικό επίπεδο που πετφχαμε είναι ζνα κετικό 

παράδειγμα οργανωμζνθσ προςπάκειασ και ςίγουρα αντανακλά κολακευτικά ςτθν 
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ολιγάρικμθ μεν, αλλά δραςτιρια και ικανι, επιςτθμονικι κοινότθτα ςε αυτό το γνωςτικό 

αντικείμενο ςτθ χϊρα μασ.  

Η κρίςθ αυτι επζτρεψε τθν εφαρμογι ςτθ πράξθ κάποιων πολφ ςθμαντικϊν πτυχϊν του 

εκνικοφ ςχεδίου ζκτακτθσ ανάγκθσ από ραδιολογικό κίνδυνο. Δοκιμάςτθκαν ςε 

πραγματικζσ ςυνκικεσ θ επικοινωνία, ο ςυντονιςμόσ και θ ςυνεργαςία ςε εκνικό επίπεδο 

μεταξφ φορζων. Δοκιμάςτθκε επίςθσ θ ανταπόκριςθ ςε ςυνκικεσ εξαιρετικά μεγάλθσ 

πίεςθσ των μζςων ενθμζρωςθσ και, φυςικά, θ ενεργοποίθςθ του δικτφου ςυνεργαηομζνων 

εργαςτθρίων και θ ετοιμότθτα να μετρθκεί θ ραδιενζργεια ςτθ χϊρα μασ. Δεν υπιρχε 

βζβαια πραγματικόσ κίνδυνοσ λόγω τθσ  πολφ μακρινισ απόςταςθσ, ωςτόςο, δοκιμάςτθκαν 

ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ όλεσ αυτζσ οι παράμετροι - ιταν μια ςθμαντικι άςκθςθ 

ετοιμότθτασ που πιςτεφω περάςαμε με επιτυχία. 

Ακριβϊσ μζςα ςε αυτό το πλαίςιο αποφαςίςαμε να οργανϊςουμε τθ ςθμερινι θμερίδα. Για 

να παρουςιάςουμε ςτο ευρφτερο κοινό ό,τι ζγινε ςτθ χϊρα μασ – ενζργειεσ και μετριςεισ. 

Να ανταλλάξουμε απόψεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ραδιολογικϊν ζκτακτων αναγκϊν ςτθ 

χϊρα μασ, όςο και γενικά για τθν πυρθνικι αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ. 

Να βρεκοφμε μαηί και να ςυςφίγξουμε ακόμα περιςςότερο τισ ςχζςεισ μασ , όχι μόνο για να 

παρουςιάςουμε κάποιον απολογιςμό, αλλά και για να ςυηθτιςουμε γενικότερα, ζχοντασ 

τθν αναγκαία χρονικι απόςταςθ από τθν πίεςθ των γεγονότων. 

Όπωσ ζχετε δει ςτο πρόγραμμα θ θμερίδα αποτελείται από δφο κφκλουσ. τον πρϊτο κφκλο 

κα παρουςιαςτοφν οι ενζργειεσ που ζγιναν, θ ραδιολογικι αποτίμθςθ ςτθν Ιαπωνία και οι 

μετριςεισ που διεξιχκθςαν ςτθ χϊρα μασ. Σον ςυντονιςμό του κφκλου αυτοφ κα αναλάβει 

θ κα Βάςω Σαφίλθ, υπεφκυνθ του Γραφείου Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων τθσ ΕΕΑΕ, θ 

οποία, ςθμειωτζον, ιταν το πρόςωπο που ςικωςε το μεγαλφτερο βάροσ τθσ διαχείριςθσ 

τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και των μζςων ενθμζρωςθσ τθν εποχι τθσ κρίςθσ. Ο δεφτεροσ 

κφκλοσ κα είναι μια ανοικτι ςυηιτθςθ υπό τον ςυντονιςμό του αγαπθτοφ κυρίου 

Παναγιϊτθ Κρθτίδθ, προϊςταμζνου του Εργαςτθρίου Ραδιενζργειασ Περιβάλλοντοσ του 

ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ». Ο κ. Κρθτίδθσ ζηθςε από πρϊτο χζρι και τθν εποχι του ατυχιματοσ 

του Σςερνομπίλ, και είναι από τουσ πιο κακιερωμζνουσ και παλαιότερουσ – εδϊ και 

δεκαετίεσ- επιςτιμονεσ ςτο αντικείμενο τθσ ραδιενζργειασ περιβάλλοντοσ ςτθν Ελλάδα. 

Αφοφ ςασ ευχαριςτιςω και πάλι για τθν παρουςία ςασ, επιτρζψτε μου να καλζςω ςτο βιμα 

τον κ. Takaaki Nemoto, Πρϊτο Γραμματζα τθσ Ιαπωνικισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα για να 

απευκφνει ζναν χαιρετιςμό και να μασ μεταφζρει το μινυμα τθσ Ιαπωνικισ κυβζρνθςθσ, 

μιλϊντασ, μάλιςτα, και κατά τρόπο άριςτο, όπωσ κα δείτε, τθ γλϊςςα μασ.  


