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Ειςαγωγι 

Κυρίεσ και κφριοι, αρχίηει το δεφτερο μζροσ τθσ θμερίδασ, το οποίο κα είναι μια ανοιχτι 

ςυηιτθςθ με κζμα «Πυρθνικι αςφάλεια ςτθν Ευρϊπθ – προβλθματιςμοί και δράςεισ ςτθ 

μετά τθ Φουκουςίμα εποχι».  

Πρόκειται για μια ςυηιτθςθ που κα ζχει τθ μορφι ςτρογγυλισ τράπεηασ, αλλά αρκετά 

μεγαλφτερθσ από αυτι που είναι ςυνικωσ.  

Η ςυηιτθςθ κα αρχίςει και κα βαςιςτεί ςτα ςτοιχεία που κα παρουςιάςει ο Πρόεδροσ τθσ 

ΕΕΑΕ, ο κ. Χριςτοσ Χουςιάδασ, τον οποίο παρακαλϊ να πάρει το λόγο.  

Παρζμβαςθ 

Θα μου επιτρζψετε να επαναφζρω το κζμα τθσ αντιμετϊπιςθσ ςτθν Ελλάδα.  

Υπάρχουν τεράςτιεσ διαφορζσ μεταξφ των ατυχθμάτων του Τςερνόμπιλ και τθσ 

Φουκουςίμα ςε όλα τα επίπεδα, ποςοτικά και ποιοτικά.  

Στθν αντιμετϊπιςθ υπιρξε μια πολφ κετικι εξζλιξθ, θ οποία βαςίςτθκε ςτθν φπαρξθ μιασ 

κεςμοκετθμζνθσ ομάδασ ειδικϊν εργαςτθρίων πυρθνικισ τεχνολογίασ και πυρθνικισ 

φυςικισ, τα οποία αυτι τθ φορά ςυνζδραμαν τθν ΕΕΑΕ και ζδιναν ζνα αυξθμζνο κφροσ ςτισ 

ανακοινϊςεισ.  

Το 1986 ο Δθμόκριτοσ και θ ΕΕΑΕ ςυνζπιπταν, θ ΕΕΑΕ ιταν μζροσ του Δθμοκρίτου. Κάποιοι, 

οι οποίοι εκμεταλλεφτθκαν τα ςυμβάντα και για πολιτικοφσ λόγουσ, βρικαν ζνα ωραίο, αν 

και αςτείο τρόπο να αμφιςβθτιςουν το Δθμόκριτο, ςαν να ιταν ο μοναδικόσ γνϊςτθσ τθσ 

αλικειασ.  Άλλα πανεπιςτθμιακά εργαςτιρια ζκαναν επίςθσ μετριςεισ, αλλά δεν ιταν 

τμιμα αυτοφ του ςυςτιματοσ που λειτουργεί τϊρα.  

Σιμερα είναι πολφ πιο δφςκολο να πει κάποιοσ ςτθν ΕΕΑΕ «μασ κρφβετε τθν αλικεια», γιατί 

πίςω από τισ ανακοινϊςεισ τθσ ΕΕΑΕ βρίςκονται οι υπογραφζσ  των ερευνθτϊν 6 

εργαςτθρίων.  

Τίποτε το ςοβαρό δε κα μποροφςε να υπάρχει και να παραμείνει κρυφό. Αυτό κεωρϊ ότι 

είναι μια πολφ καλι εξζλιξθ, θ οποία πρζπει να ενιςχυκεί ςτο μζλλον, γιατί κανείσ δεν 

μπορεί να είναι ςίγουροσ ότι δεν κα χρειαςτεί ξανά να ενεργοποιθκεί αυτό το ςχζδιο.  

Κλείςιμο 

Κυρίεσ και κφριοι, ευχαριςτϊ όλουσ όςοι ςυμμετείχατε ςε αυτι τθ ςυηιτθςθ. Θεωρϊ ότι κα 

ςυμφωνιςετε όλοι αν εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μασ ςτθν ΕΕΑΕ για τθν ωραία θμερίδα που 

διοργάνωςε. Ευχαριςτϊ πολφ. 


