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Με τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ ζχουμε μια ςτακερι και μακρόχρονθ 

ςυνεργαςία για δραςτθριότθτεσ που δε ςχετίηονται μεν με καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

όπωσ αυτι που ηιςαμε λίγουσ μινεσ πριν, ωςτόςο αποτελοφν κζμα μείηονοσ ςθμαςίασ για 

τθν ελλθνικι κοινωνία. Και αναφζρομαι φυςικά ςτο κζμα τθσ παρακολοφκθςθσ των 

επιπζδων θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, ςτο οποίο θ ΕΕΑΕ επιτελεί ςθμαντικό ζργο, με 

χιλιάδεσ ελζγχουσ και μετριςεισ ετθςίωσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Ακριβϊσ δε επειδι θ ΕΕΑΕ 

επιτελεί με επιτυχία το ζργο τθσ αυτό, με ςχζδιο νόμου που προωκείται προσ ψιφιςθ ςτθ 

Βουλι τθσ ανατίκεται θ ευκφνθ λειτουργίασ του Εκνικοφ Παρατθρθτιριου 

Ηλεκτρομαγνθτικϊν Πεδίων, ενόσ τθλεμετρικοφ δικτφου παρακολοφκθςθσ, ςε πραγματικό 

χρόνο, των επιπζδων θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ ςε, αρχικά, 1οοο ςθμεία ςε όλθ τθ 

χϊρα.   

Ερχόμενοσ ςτο κζμα τθσ ςθμερινισ θμερίδασ, τζςςερισ ςχεδόν μινεσ μετά τθ μεγάλθ 

φυςικι καταςτροφι ςτθν Ιαπωνία και το πυρθνικό ατφχθμα ςτο ςτακμό τθσ Φουκουςίμα, 

κα ικελα να εκφράςω τθ λφπθ μου και τθ ςυμπάκεια τθσ ελλθνικισ πολιτείασ προσ τθν 

ιαπωνικι κυβζρνθςθ για τα κφματα τθσ μεγάλθσ φυςικισ καταςτροφισ και τισ ςυνζπειεσ 

του πυρθνικοφ ατυχιματοσ. Προςκζτω ςτα αιςκιματα αυτά και τον προςωπικό μου 

καυμαςμό για τθν αξιοπρζπεια, τθν ψυχραιμία και τθν αλλθλεγγφθ με τθν οποία ο 

ιαπωνικόσ λαόσ αντιμετϊπιςε τθν καταςτροφι. 

Η θμερίδα που διοργανϊνει ςιμερα θ ΕΕΑΕ είναι μια ςθμαντικι ευκαιρία για να 

ςυηθτθκοφν, με το πλεονζκτθμα τθσ απόςταςθσ από το γεγονόσ κακαυτό, πτυχζσ τθσ 

πυρθνικισ κρίςθσ που απαςχόλθςαν τθν Πολιτεία, τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και τθν 

κοινι γνϊμθ ςτθ χϊρα μασ.  

Η θμερίδα παρουςιάηει ενδιαφζρον, γιατί μασ υπενκυμίηει αφενόσ τθν μεγάλθσ κλίμακασ 

ενεργοποίθςθ των εμπλεκόμενων φορζων ςε εκνικό επίπεδο και αφετζρου τουσ 

προβλθματιςμοφσ που αναδείχκθκαν ςε ςχζςθ με το ηιτθμα τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ ςε 

όλο τον κόςμο. Το κζμα τθσ πυρθνικισ αςφάλειασ απαςχολεί και τθ χϊρα μασ, παρόλο που 

θ ίδια δε ςυηθτά τθ χριςθ πυρθνικισ ενζργειασ, κακϊσ οι επιπτϊςεισ των πυρθνικϊν 

ατυχθμάτων δε γνωρίηουν ςφνορα.  

Το πυρθνικό ατφχθμα ςτθ Φουκουςίμα είναι το πρϊτο πυρθνικό ατφχθμα, το οποίο εκλικθ 

να αντιμετωπίςει θ παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία. Δεδομζνου μάλιςτα ότι ζλαβε χϊρα ςε 

μια χϊρα που αποτελεί οικονομικι υπερδφναμθ και κζντρο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, 

προκλικθκε ανθςυχία και προβλθματιςμόσ για τουσ κλάδουσ των μεταφορϊν και του 

εμπορίου. Χαρακτθριςτικό είναι το παράδειγμα των καλαςςίων μεταφορϊν – ςτο οποίο θ 

Ελλάδα επζδειξε εξαρχισ ιδιαίτερθ ευαιςκθςία. Μζχρι και για τισ ταχυδρομικζσ μεταφορζσ 

υπιρξε προβλθματιςμόσ.  

Με τισ ςκζψεισ αυτζσ χαιρετίηω τθ ςθμερινι θμερίδα, ςυγχαίρω τθν ΕΕΑΕ για τθ 

διοργάνωςι τθσ και εφχομαι καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ ςασ. 

 


