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Ομιλία 

Ο Τ. ΝΕΜΟΤΟ, 1
ος

 Γραμματέας της Πρεσβείας της Ιαπωνίας 

 

Κύξηε Πξόεδξε, 

Κύξηνη θαζεγεηέο θαη θπξίεο θαζεγήηξηεο, 

Κύξηεο θαη θύξηνη, 

 

Καη’αξρήλ, ζαο επραξηζηώ πνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ζαο κηιήζσ γηα ηελ ρώξα κνπ ζε 

ζρέζε κε ην ππξεληθό αηύρεκα ζηελ Αλαηνιηθή Θαπσλία. 

 

Ίζσο δελ κπνξώ λα αξλεζώ, αλ θάπνηνο ηζρπξηζηεί, όηη ην γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηελ 

κεγάιε δεκηά ζηνπο ππξεληθνύο αληηδξαζηίξεο ηεο Φνπθνπζίκα απέδεημε ηελ αλεπάξθεηα 

εηνηκόηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη όισλ ησλ ππεύζπλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππξεληθώλ 

αληηδξαζηήξσλ από κηα θπζηθή θαηαζηξνθή όπσο ην ηζνπλάκη. Καη όηη ήηαλ ιάζνο ε 

εθηίκεζε ηεο δύλακεο ηεο θύζεο από ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηελ θπβέξλεζε. 

 

Ούηε ζα κπνξνύζα λα πσ όηη ε αληηκεηώπηζε από ην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

κεηά ην ζεηζκό ήηαλ πάληα ηέιεηα. 

 

Εληνύηνηο, πηζηεύσ όηη εκείο σο θπβέξλεζε καδί κε ηελ Εηαηξία Ηιεθηξηζκνύ ηνπ Τόθην, ηελ 

ΤΕΠΚΟ, έρνπκε θαηαβάιιεη θάζε δπλαηόηεηα γηα λα πεξηνξηζηεί ε πηζαλόηεηα καδηθήο 

δηαξξνήο ηεο ξαδηελέξγεηαο. 

 

Πηζηεύσ επίζεο όηη νη θάηνηθνη ηεο πεξηννρήο θαη γεληθά νη Θάπσλεο θξαηνύλ ηελ ςπρξαηκία 

ηνπο ζηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο άλεπ πξνεγνπκέλνπ θξίζεο έηζη ώζηε λα κελ 

δεκηνπξγεζεί παληθόο κέζα ζηελ ρώξα. 

 

Τώξα, νη πξνηεξαηόηεηεο καο είλαη ηξείο. 

 

Πξώησλ, ε ηειηθή επίιπζε ηνπ αηπρήκαηνο ησλ ππξεληθώλ αληηδξαζηεξίσλ ηεο Φνπθνπζίκα.  

Σπλγεθξηκέλα, ν ζθνπόο ηεο ΤΕΠΚΟ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ησλ αληηδξαζηήξσλ κε ρακηιή ζεξκνθξαζία. Από ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο, ν ζηόρνο καο 

είλαη ε ππνζηήξημε θαη ε παξαθνινύζεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ΤΕΠΚΟ θαη ε θαηάιιειε 

ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ ξαδηελέξγεηα πξνο ηελ δηεζλή θνηλόηεηα κε 

πιήξε δηαθάλεηα. 

 

Δεύηεξνλ, ε βνήζεηα πξνο ηνπο πιεγέληεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε 

αζθάιεηα θαη γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ησλ θαηνηθηώλ θαζώο θαη γηα ηελ επαλεθθίλεζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
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Τξίησλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. Έρεη παξαηεξεζεί ζηελ αξρή κεξηθή ζηάζε 

παξαγσγήο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή γύξσ από ηηο παξαζαιάζζηεο πόιεηο ζηελ Αλαηνιηθή 

Θαπσλία.  Παξ’όιν πνπ ην ηνπηθό ΑΕΠ αληηπξνζσπεύεη κόλν ην 2 ηνηο 100, ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα, όρη κόλν κέζα ζηελ Θαπσλία αιιά θαη ζηελ αλαηνιηθή Αζία έρεη 

επεξεαζηεί αξλεηηθά. Η θαηάζηαζε, όκσο, βειηηώλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα όισλ ησλ 

πιεπξώλ. 

 

Μεηά ην κεγάιν απηό ζεηζκό, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Θαπσλίαο έρεη πξόζθαηα 

αλαζεσξεζεί πξνζαλαηνιίδνληαο πεξηζζόηεξν ηελ εμάξηεζή ηεο από ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. Ωζηόζν, γεληθά ε Θαπσλία δελ έρεη αξθεηνύο θπζηθνύο πόξνπο θαη δελ έρεη πνιιέο 

πεγέο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο όπσο έρεη ε Ειιάδα. Γη’απηό, δελ κπνξεί λα πάςεη λα 

εμαξηάηαη αθόκα από ηελ ππξεληθή ελέξγηα. 

 

Η παύζε ηεο ρξήζεο είλαη κηα εύθνιε ιύζε. Αιιά απηό πνπ ρξεηάδεηαη γηα καο ηώξα απηήλ 

ηελ ζηηγκή είλαη ε ζνθία θαη ε ηερλνγλσζία ηεο επηζηήκεο γηα ηελ εηξεληθή θαη αζθαιή 

εθκεηάιεπζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

 

Παξαθαινύκε ινηπόλ γη’απηό ηελ ππνζηήξημή ζαο εηδηθά από ζαο νη νπνίνη γλσξίδεηε ην 

ζέκα θαη κπνξείηε λα ην θξίλεηε θαιύηεξα από ηνλ θαζέλα. 

 

Η Ειιάδα είλαη ην ιίθλν ηεο επηζηήκεο, ιίθλν ηνπ πνιηηηζκνύ ε νπνία δελ εμαξηάηαη από ηηο 

θήκεο ή πξνθαηαιήςεηο αιιά από ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλείδεζε. 

 

Η Ειιάδα είλαη ε ρώξα πνπ έρεη ζπκβάιεη θαη εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηνπ αλζξώπνπ. 

 

Ελώ ε Θαπσλία έρεη πξνζπαζήζεη θαη εμαθνινπζεί λα πξνζπαζεί λα αλαπηύμεη ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ ρώξα κε ηελ αίζζεζε ηεο απηνζπζίαο θαη ηεο ππεπζπλόηεηαο.  Αιιά επίζεο 

πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζηελ παγθόζκηα αλάπηπμε, ζηελ εηξηλεθή ζπκβίσζε θαη ην θαιύηεξν 

κέιινλ όισλ ησλ αλζξώπσλ. 

 

Απηή ηελ πεπνίζεζε εθθξάδεη ην Σύληαγκά καο. 

 

Απηή ηελ απηνπεπνίζεζε έρνπλ όινη νη Θάπσλεο.  

 

Ζεηώ ζπγλώκε αλ λνκίδεηε όηη ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ή ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο όιν απηό ην θαηξό.  

 

Αιιά δεηώ επίζεο θαη ηελ θαηαλόεζε θαη ζπκπαξάζηαζή ζαο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ εηιηθξηλή 

καο βνύιεζε ζηνλ ηεξκαηηζκό απηή ηεο θξίζεο. 
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Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα αλαθεξζώ όηη έρνπκε ιάβεη κέρξη ζήκεξα πνιιά ζεξκά κελύκαηα 

ζπκπάζεηαο θαη ζπιιππεηεξίσλ, θαζώο επίζεο πξνζθνξέο πνιιώλ εηδώλ βνήζεηαο από ηνπο 

Έιιελεο. 

 

Είκαζηε ζεξκά επγλώκνλεο γηα όια απηά. Αηζζάλνκαη όηη ην αίζζεκα αιιειεγγύεο κεηαμύ 

Θαπώλσλ γίλεηαη πην δπλαηό από πνηέ άιινηε κέζα ζε εδώ θαη δεθαεηίεο. Τν αίζζεκα 

αιιειεγγύεο κε ηηο άιιεο ρώξεο γίλεηαη πην ζθηρηό από πνηέ άιινηε. 

 

Είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα θαηαθέξνπκε λα μεπεξάζνπκε απηή ηελ θξίζε. 

 

Είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα αληαπνθξηζνύκε ζηελ πξνζδνθία όισλ ησλ άιισλ θξαηώλ θαη 

ιαώλ γηα ηελ ηειηθή επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπκε εκείο Θάπσλεο. 

 

Σαο επραξηζηώ. 


