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Ανοικτθ ςυζθτηςη:  Πυρηνικθ αςφάλεια ςτην Ευρώπη – προβληματιςμοί και δράςεισ ςτη  

μετά τη Φουκουςίμα εποχθ  

Ειςθγηςη: Χρ. Χουςιάδασ, Πρόεδροσ ΕΕΑΕ  

 

Θα ικελα ςαν ζναυςμα για ςυηιτθςθ να αναφερκϊ ςε κάποια επιμζρουσ ηθτιματα και 

ιδίωσ να υπογραμμίςω κάποια ςθμεία που πιςτεφω ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία. 

ε εκνικό επίπεδο, κα ικελα να επαναλάβω αυτό που είχα τθν ευκαιρία να τονίςω και 

νωρίτερα το πρωί. Η κρίςθ τθσ Φουκουςίμα ιταν για μασ μια πολφτιμθ δοκιμι ετοιμότθτασ, 

ςτθν οποία πιςτεφω ότι τόςο θ ΕΕΑΕ όςο και τα ςυνεργαηόμενα εργαςτιρια 

ανταποκρικικαμε κα ζλεγα με επιτυχία, πάντωσ ςε κάκε περίπτωςθ επαρκϊσ, και ςε πλιρθ 

ςυμβατότθτα με το Ευρωπαϊκό και διεκνζσ πλαίςιο. Σο λζω αυτό γιατί μετριςαμε ζγκαιρα, 

με ακρίβεια και ςυντονιςμζνα τθ ραδιενζργεια ςτθ χϊρα μασ ςε όλθ τθν περιβαλλοντικι 

αλυςίδα, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα με υπευκυνότθτα, νθφαλιότθτα και διαφάνεια τθν 

πολιτεία και τθν κοινι γνϊμθ.  Θζλω να εκφράςω τθν ικανοποίθςι μου για αυτό. 

Ζνα δεφτερο ςθμείο ςτο οποίο κζλω να αναφερκϊ είναι θ μεγάλθ πίεςθ των μζςων 

ενθμζρωςθσ. Είναι εντυπωςιακό το ενδιαφζρον που προκάλεςε το πυρθνικό ατφχθμα τθσ 

Φουκουςίμα. Νομίηω μεγαλφτερο από αυτόν κακαυτόν το ςειςμό και το τςουνάμι. 

Μάλιςτα μπορϊ να ςασ βεβαιϊςω ότι ακριβϊσ το ίδιο ςυνζβθ και ςε πολλά άλλα  

Ευρωπαϊκά κράτθ, ειδικά αναφζρω το Βζλγιο, τθν Σςεχία, τθ Γαλλία, τθ Γερμανία, τθν 

Ελβετία, τθν Ιρλανδία. Τπάρχει προφανϊσ ετερογζνεια ςτουσ λόγουσ, και ζνα ςυμπζραςμα 

είναι ότι αυτι θ επικοινωνιακι πίεςθ δεν ςυνδζεται αποκλειςτικά με τθ διάκεςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ απζναντι ςτθν πυρθνικι ενζργεια, που ωσ γνωςτόν ςτθν Ελλάδα είναι πάρα πολφ 

αρνθτικι. Τπάρχει ςοβαρόσ προβλθματιςμόσ ςτισ αρμόδιεσ ευρωπαϊκζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ 

για το τι κα ςυνζβαινε αν το ατφχθμα δεν ιταν τόςο μακρινό. ε αυτό το πλαίςιο ζχουν 

γίνει επίςθμεσ προτάςεισ για ςυγκρότθςθ κοινοφ Ευρωπαϊκοφ μθχανιςμοφ επζμβαςθσ ςε 

περίπτωςθ πυρθνικοφ ατυχιματοσ ςτθν Ευρϊπθ, προκειμζνου να υπάρχει ουςιαςτικι 

αλλθλοβοικεια και ςυγκζντρωςθ δυνάμεων.  

Επανερχόμενοσ ςτο επικοινωνιακό ηιτθμα, επιτρζψτε μου να αναδείξω και τθν εξισ 

ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ λεπτομζρεια. Σα ΜΜΕ ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για το 

ατφχθμα, τθ διεκνι του διάςταςθ, τθν κατάςταςθ ςτθν Ιαπωνία, τισ ςυνζπειεσ ςτθν Ελλάδα 

(αμελθτζεσ), όμωσ αγνόθςαν, με μια-δυο εξαιρζςεισ, μια πτυχι κακαρά ελλθνικοφ 

ενδιαφζροντοσ. Αναφζρομαι ςτθν ναυτιλία και ςτα πολλά ελλθνικά πλοία και πλθρϊματα 

που ιταν ςτθν Ιαπωνία. Όχι ότι διακινδφνευςαν, αλλά δεν προκάλεςαν το ενδιαφζρον των 

μζςων ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα, κάτι που λογικά κα περίμενε κανείσ. Μάλιςτα, μασ ζκανε 

εντφπωςθ θ ψυχραιμία και ο επαγγελματιςμόσ των ναυτικϊν μασ, ςε αντίκεςθ με τισ 

υπερβολικζσ ςυχνά αντιδράςεισ και τθν ανθςυχία που αδικαιολόγθτα εξζφραηαν άλλεσ 

ομάδεσ πλθκυςμοφ ςτθ χϊρα μασ.  

Εν πάςθ περιπτϊςει, όςον αφορά τθν ΕΕΑΕ, προςπακιςαμε ςκλθρά να προςφζρουμε όςο 

μποροφςαμε καλφτερθ ενθμζρωςθ με βάςθ τα δεδομζνα και τα ςτοιχεία που είχαμε ςτθ 

διάκεςι μασ. Δε κα ικελα να επεκτακϊ περιςςότερο, πάντωσ εκείνο για το οποίο κα ικελα 

να διαβεβαιϊςω είναι ότι κινθκικαμε με γνϊμονα τθν εγκυρότθτα και τθ διαφάνεια. Σθ 
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διαφάνεια τθν βλζπουμε ςαν ζνα μζςο οικοδόμθςθσ εμπιςτοςφνθσ, θ οποία πιςτεφω ότι 

είναι θ λζξθ κλειδί για τθν ενθμζρωςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 

Σα  ίχνθ ραδιενζργειασ που ανιχνεφτθκαν ςτθ χϊρα μασ μεταφράηονται ςε αςιμαντο 

ποςοςτό του ετιςιου ορίου δόςθσ ακτινοβολίασ για τον πλθκυςμό (1 mSv) ι τθσ τυπικισ 

ετιςιασ δόςθσ από φυςικζσ πθγζσ ακτινοβολίασ (2 mSv). Ολοφάνερα, ςτθ χϊρα μασ, δεν 

ςυντρζχει κανζνασ λόγοσ ανθςυχίασ και δεν απαιτείται θ λιψθ οποιουδιποτε μζτρου 

προςταςίασ, ι οποιαδιποτε αλλαγι ςε διατροφικζσ ι άλλεσ κακθμερινζσ ςυνικειεσ. Μόνο 

κάποιεσ, ευτυχϊσ λίγεσ, περιπτϊςεισ διακίνθςθσ παντελϊσ ανεφκυνων απόψεων 

καταγράφθκαν, όπωσ π.χ. για επάλειψθ με ιϊδιο ι ζκφραςθ ανθςυχίασ για ευαίςκθτεσ 

ομάδεσ, όπωσ εγκφουσ, παιδιά, ι μωρά που κθλάηουν. Πρζπει να υπογραμμιςκεί ότι ςε 

τζτοιεσ περιπτϊςεισ ο ρόλοσ του γιατροφ είναι ςθμαντικά υποβοθκθτικόσ των επίςθμων 

ανακοινϊςεων των αρμοδίων αρχϊν. Ο γιατρόσ μπορεί αποτελεςματικά να αποτρζψει τθ 

λιψθ εντελϊσ αδικαιολόγθτων και επικίνδυνων «προλθπτικϊν» μζτρων, όπωσ π.χ. 

αυκαίρετθ χριςθ ςτακεροφ ιωδίου ι παρεμβάςεισ ςτθν ομαλι εξζλιξθ τθσ εγκυμοςφνθσ 

(τθν εποχι του Σςερνομπίλ εκτιμάται ότι πραγματοποιικθκαν περίπου 3.000 αναίτιεσ 

διακοπζσ κφθςθσ!).  

Επιτρζψτε μου τϊρα να κίξω δυο-τρία ςθμεία ςχετικά με το μεγάλο κζμα τθσ πυρθνικισ 

αςφάλειασ. Σονίηεται ότι κα πρζπει να γίνει μια ςαφισ διάκριςθ μεταξφ του ηθτιματοσ τθσ 

πυρθνικισ αςφάλειασ και του ηθτιματοσ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ. υνδζονται μεν, ωςτόςο, 

δεν ταυτίηονται ςε καμία περίπτωςθ. Η χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ είναι ςτθν ουςία 

ζνα ηιτθμα οικονομικό και πολιτικό, ενϊ θ πυρθνικι αςφάλεια είναι κυρίωσ ζνα 

επιςτθμονικό γνωςτικό πεδίο.  

τον απόθχο του ατυχιματοσ ςτθ Φουκουςίμα κερδίηει ζδαφοσ θ άποψθ ότι το ηιτθμα τθσ 

πυρθνικισ αςφάλειασ πρζπει να αποκτιςει οικουμενικι διάςταςθ. Ο ΟΗΕ μάλιςτα 

λανςάρει τθν ιδζα να κεωρθκεί θ πυρθνικι αςφάλεια παγκόςμιο δθμόςιο αγακό. Ο 

Αμερικανόσ υπουργόσ ςτθν τελευταία ςυνδιάςκεψθ για τθν Πυρθνικι αςφάλεια ςτθ Βιζννθ 

το ςυνόψιςε ωσ εξισ: «A nuclear accident anywhere is a nuclear accident everywhere». 

Νομίηω ότι ςε μεγάλο βακμό αυτό το είδαμε να ςυμβαίνει με το ατφχθμα τθσ Φουκουςίμα. 

Παρόλθ πάντωσ τθ ςχετικι ρθτορικι δεν υπάρχει καμία απολφτωσ προχπόκεςθ για 

απομάκρυνςθ από τθν ιςχφουςα αρχι ότι θ πυρθνικι αςφάλεια είναι εκνικι υπόκεςθ και 

υπό εκνικό ζλεγχο. Η διεκνισ ρφκμιςθ τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ δεν κεωρείται εφικτόσ 

ςτόχοσ. Η πικανότερθ εξζλιξθ είναι να ενιςχυκεί θ διεκνισ ςυνεργαςία και να 

εναρμονιςτοφν πλθρζςτερα πρότυπα, μζκοδοι και πρακτικζσ, αλλά θ ρφκμιςθ τθσ 

πυρθνικισ αςφάλειασ να παραμείνει αυςτθρά εκνικι υπόκεςθ.  

Η Ιαπωνία κζρδιςε τθν παγκόςμια ςυμπάκεια για τθν καταςτροφι που υπζςτθ, αλλά και το 

καυμαςμό όλου του κόςμου για τθν καρτερικότθτα και τθν οργανωμζνθ αντίδραςι τθσ ςε 

ςυνκικεσ καταςτροφισ κατά ςυρροι. Ωςτόςο, ταυτόχρονα αποκαλφφκθκαν μεγάλα κενά 

και ελλείψεισ όςον αφορά τθν πυρθνικι αςφάλεια. Η επίςθμθ ζκκεςθ τθσ Ιαπωνικισ 

Κυβζρνθςθσ είναι προςεκτικά διατυπωμζνθ και ςε αυςτθρά τεχνικι γλϊςςα. Περικλείει, 

ωςτόςο, μια εντυπωςιακι ομολογία ςοβαρότατων κενϊν και παραλείψεων ςε όλο το 

πλζγμα τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ, ξεκινϊντασ από τον ανεπαρκι ςχεδιαςμό του 

κυματοκραφςτθ για τθν προςταςία από τα τςουνάμι (πολφ χαμθλοφ φψουσ) και 
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καταλιγοντασ μζχρι και ςε ςοβαρά νομικά ελαττϊματα του κανονιςτικοφ πλαιςίου (ιδθ 

ανακοινϊκθκε επίςθμα ο διαχωριςμόσ τθσ NISA από το Ιαπωνικό Τπουργείο Βιομθχανίασ 

και θ μετατροπι τθσ ςε ανεξάρτθτθ αρχι).  

Σο ατφχθμα τθσ Ιαπωνίασ ζχει κλονίςει τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν πυρθνικι αςφάλεια. Οι 

αμφιβολίεσ πλζον είναι μεγάλεσ. Αποδεικνφεται ότι τα μεγάλα πυρθνικά ατυχιματα δεν 

είναι παρελκόν, αλλά οφτε και τόςο ςπάνια όςο θ τεχνολογικι ορκοδοξία πίςτευε. Θα 

ικελα εδϊ να κατακζςω μια εντυπωςιακι διλωςθ του Γενικοφ Διευκυντι του ΔΟΑΕ 

Γιουκίγια Αμάνο ςτο Κίεβο τον περαςμζνο Απρίλιο, ςτθν εκδιλωςθ για τα 25 χρόνια από το 

ατφχθμα του Σςερνόμπιλ. Αναφερόμενοσ ςτθν πολυπλοκότθτα και ςτο πολυάρικμο των 

πικανϊν ςεναρίων ατυχιματοσ αναρωτικθκε «αν ο τεχνολογικόσ ςχεδιαςμόσ που 

χρειάηεται για να αποκλειςτοφν τα μεγάλα πυρθνικά ατυχιματα, υπερβαίνει τθν 

ανκρϊπινθ διάνοια». 

Αυτό ακοφγεται ποιθτικό, υπάρχουν όμωσ και πιο πρακτικζσ προςεγγίςεισ, όπωσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Ρυκμιςτϊν Πυρθνικισ Αςφάλειασ (WENRA), θ οποία επιςθμαίνει ότι 

μζχρι τϊρα ζχουμε ςυνολικά περίπου 15000 χρόνια λειτουργίασ αντιδραςτιρων (reactor 

years) και 5 ςοβαρά ατυχιματα (core melts). Αυτό δίνει πικανότθτα 1/3000 χρόνια, θ οποία 

δεν είναι αποδεκτι, και ςε κάκε περίπτωςθ πολφ διαφορετικι από το 10-5, δθλαδι 

1/100.000 χρόνια, που κεωρείται θ βάςθ ςχεδιαςμοφ. 

Θα ικελα να ςθμειϊςω ότι, εκτόσ από το τεχνολογικό ςκζλοσ τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ, 

υπάρχει και ζνα ουςιαςτικότερο επιςτθμονικό μζροσ. Τπάρχει προβλθματιςμόσ κατά πόςο 

και θ βαςικι γνϊςθ ςε κζματα πυρθνικισ τεχνολογίασ χρειάηεται επειγόντωσ ανανζωςθ. Αν 

και θ αςφάλεια ςε τεχνολογικό επίπεδο ζχει βελτιωκεί μετά το Σςερνόμπιλ, ςε επίπεδο 

επιςτθμονικό υπάρχουν μερικά βαςικά δεδομζνα που ζχουν μείνει αμετάβλθτα εδϊ και 

πολλζσ δεκαετίεσ. Και αναφζρομαι, για παράδειγμα, ςτθ χριςθ ηιρκονίου ωσ περίβλθμα 

του πυρθνικοφ καυςίμου, θ χθμικι δράςθ του οποίου οδθγεί ςτθν απελευκζρωςθ 

τεράςτιων ποςοτιτων υδρογόνου με τισ ςυνζπειεσ που είδαμε, κακϊσ και ςτθ μορφι και 

τισ ιδιότθτεσ του πυρθνικοφ καυςίμου. Τπάρχει λοιπόν ανάγκθ για τον πραγματικά 

καινοτόμο ςχεδιαςμό των πυρθνικϊν αντιδραςτιρων και τθν ανάπτυξθ υλικϊν 

μεγαλφτερθσ αντοχισ.  

Ζτςι, λοιπόν, ςτθν Ευρϊπθ, ςιμερα, όλεσ οι πλευρζσ ςυμφωνοφν για μια ςε βάκοσ 

επαναξιολόγθςθ τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ. Η κινθτικότθτα  είναι μεγάλθ και ζχουν λθφκεί 

αποφάςεισ ςε επίπεδο υμβουλίου Κορυφισ, για άμεςθ διεξαγωγι δοκιμϊν αντοχισ (stress 

tests) ςτουσ αντιδραςτιρεσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και των γειτονικϊν χωρϊν. Αυτό ςθμαίνει 

αξιολόγθςθ τθσ αςφάλειασ ςε 143 αντιδραςτιρεσ που λειτουργοφν ςτα 14 πυρθνικά κράτθ 

τθσ ΕΕ, ςυν 53 αντιδραςτιρεσ των γειτονικϊν χωρϊν. 

Η Ελλάδα είναι μθ πυρθνικι χϊρα και ζχει επιβεβαιϊςει, ομόφωνα, τθ κζςθ τθσ κατά τθσ 

χριςθσ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ. Ωςτόςο, παρακολουκοφμε όςο μποροφμε καλφτερα τισ 

εξελίξεισ ςε Ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. Φίλεσ, γειτονικζσ μασ χϊρεσ ζχουν επιλζξει τθ 

χριςθ τθσ πυρθνικισ ενζργειασ. Αυτό αποτελεί αναφαίρετο εκνικό τουσ δικαίωμα. Εξίςου, 

όμωσ, δικαίωμα ζχουμε και εμείσ να ενδιαφερόμαςτε πολφ ηωθρά για τθν πυρθνικι 
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αςφάλεια ςτθ γειτονιά μασ και για τθν αυςτθρι τιρθςθ όλων των κανόνων, δεδομζνου ότι 

οι επιπτϊςεισ των πυρθνικϊν ατυχθμάτων δε γνωρίηουν ςφνορα.      


