
«Όλοι ξέρουμε ότι ο χρόνος αμβλύνει πολλές από 

τις συγκινήσεις μας, αλλά η γενική διάθεση παρα-

μένει ακόμα. Να πώς ήταν: εμείς 

δεν καταλάβαμε τότε τι θα έφερνε 

το Τσέρνομπιλ και, ακόμα και τώρα, 

δεν καταλαβαίνουμε ποιες θα είναι 

οι τραγικές του συνέπειες. Η ακτι-

νοβολία είναι ένα φοβερό πράγμα: 

δεν προκαλεί έγκαυμα, ούτε τσί-

μπημα - σκοτώνει σιωπηλά, χωρίς 

να αφήνει σημάδια. Η αμνησία 

είναι επίσης ένα φοβερό πράγμα - 

σκοτώνει επίσης σιωπηλά. Εκτός 

βέβαια από το ότι σκοτώνει ένα 

έθνος, όχι μόνο μεμονωμένα 

ανθρώπινα όντα… ένα ολόκληρο 

έθνος… πρώτα σκοτώνει ένα έθνος 

και έπειτα τι; Όλη την ανθρωπό-

τητα;» γράφει ο Barys Piatrovich 

σε μία συγκλονιστική αφήγησή του 

στην διαδικτυακή πύλη ευρωπαϊ-

κών περιοδικών “Eurozine” σχετικά 

με την πυρηνική τραγωδία που 

έζησε στο Τσέρνομπιλ το 1986.[1]

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να μην αντιδρούν σε κινδύνους μη ορατούς. 
Συνήθως δεν δίνουν καν σημασία. Όταν όμως αυτοί οι κίνδυνοι είναι πυρηνικοί, 
αυτή η ολότελα παιδική συμπεριφορά δεν μπορεί να μας γλιτώσει.
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Μόλις 25 χρόνια πέρασαν από τούτη την πυρηνική 

καταστροφή στο Τσέρνομπιλ κι όμως μία νέα σελίδα 

στην πυρηνική ιστορία πάλι ανοίγει. Τα γεγονότα της 

Ιαπωνίας επαναφέρουν στο προσκήνιο 

τις μνήμες εκείνες, μαζί μ’ αυτές του 

ολοκαυτώματος της Χιροσίμα και του 

Ναγκασάκι το 1945 και θέτουν ξανά επί 

τάπητος το ζήτημα των πυρηνικών και 

τις γενικές συνέπειες που η χρήση τους 

επιφέρει σε κάθε τομέα της ανθρώπινης 

-και όχι μόνο- ζωής.

         Το πυρηνικό ατύχημα της Φουκου-

σίμα αναμφισβήτητα προκάλεσε τεράστια 

οικολογική καταστροφή με ιδιαίτερα ανη-

συχητικές εξελίξεις για το μέλλον. Στην 

Ιαπωνία ασκείται εδώ και πολύ καιρό 

αυστηρή κριτική όσον αφορά στη στρατη-

γική χρήσης της ατομικής ενέργειας. Ήδη 

επανεξετάζεται ενδελεχώς η κατασκευή 

ατομικών εργοστασίων σε σεισμογενείς 

περιοχές, όπως αυτή της Ιαπωνίας, που 

αποτελεί την πιο σεισμογενή χώρα στον 

πλανήτη. Τα ιαπωνικά ΜΜΕ τηρούν πλέον 

επικριτικότερη στάση απέναντι στον τότε 

πρωθυπουργό Ναότο Καν, μολονότι εκείνος 

αμέσως μετά τα γεγονότα της Φουκουσίμα, 

έσπευσε να δηλώσει αποφασισμένος «να επα-

νεξετάσει την πολιτική χρήσης της πυρηνικής 

ενέργειας».[2] Η ιαπωνική κυβέρνησης αλλά 

και οι Ιάπωνες πολιτικοί βρίσκονται πλέον 

στο στόχαστρο, όπως επίσης και η  διαχει-

ρίστρια εταιρεία του πυρηνικού σταθμού 

της Φουκουσίμα «Tokyo Electric Power 

(Tepco)» τόσο για την ελλιπή ενημέρωση 

προς το κοινό και τις αρχές για το ατύχημα 

όσο και για την εξαιρετικά καθυστερημένη 

της αντίδραση να λάβει τα απραίτητα μέτρα 

εξαιτίας του μεγάλου οικονομικού κόστους 
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εισέλθει σε μία νέα πυρηνική εποχή που προμη-

νύεται ακόμη πιο επικίνδυνη και  με απρόβλεπτες 

συνέπειες για το μέλλον του πλανήτη. Προϊόντος του 

21ου αιώνα, η διάδοση της πυρηνι-

κής τεχνολογίας αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς κινδύνους 

που απειλούν την ανθρωπότητα και 

αναμφίβολα επιζητά άμεση και απο-

τελεσματική αντιμετώπιση. 

Ο αφοπλισμός θα μπορούσε 

να είναι μία βιώσιμη λύση. Για να 

γίνει όμως και εφικτή, θα πρέπει 

να καταστεί σαφής η πρόθεση των 

πυρηνικών δυνάμεων για έναν τέτοιο 

αφοπλισμό, όπως προβλέπεται στη 

Συνθήκη «για τη Μη Διάδοση των 

Πυρηνικών Όπλων» (ΜΔΠΟ) που 

τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 1970.
[5] Ήδη με την υπ’ αριθμ. 1887/2009 

απόφαση το Συμβούλιο Ασφαλείας 

του ΟΗΕ ζήτησε από τα κράτη 

να στραφούν σε μη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων και σε πυρηνικό 

αφοπλισμό, ενώ κάλεσε τις χώρες 

που έχουν υπογράψει την ΜΔΠΟ να 

σεισμούς, παρουσιάζοντας μάλιστα ως ενδεικτικό 

παράδειγμα τη «μεγάλη ασφάλεια» των πυρηνικών 

αντιδραστήρων της Ιαπωνίας! Ωστόσο, μετά τον πυρη-

νικό όλεθρο της Φουκουσίμα το επιχείρημα 

αυτό μάλλον δεν βρίσκει κανένα απολύτως 

έρεισμα. 

         «Η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζει 

τη σημασία του πυρηνικού δυστυχήματος 

στη Φουκουσίμα, το οποίο υπογραμμίζει 

την ανάγκη να εξεταστούν νέες προκλή-

σεις», αναφέρεται στο τελικό κείμενο της 

τακτικής συνόδου ανασκόπησης της Σύμ-

βασης για την Πυρηνική Ασφάλεια, η οποία 

συνέπεσε φέτος με το πυρηνικό δυστύχημα 

στην Ιαπωνία. «Οι χώρες που διαθέτουν 

πυρηνική ενέργεια έχουν ήδη αρχίσει να 

επανεξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας στους 

υπάρχοντες πυρηνικούς σταθμούς, αλλά 

και σε αυτούς που σχεδιάζουν να φτιά-

ξουν», προστίθεται στο κείμενο.[4]

Είναι πλέον φανερό. Ο κόσμος έχει 

(εκούσια καταστροφή των αντιδραστήρων 

της Φουκουσίμα). Οι  Ιάπωνες αλλά και οι 

πολίτες όλου του κόσμου ζητούν περισ-

σότερη και ακριβέστερη ενημέρωση για 

τους κινδύνους που εγκυμονεί η πυρηνική 

ενέργεια. Αυτό βέβαια ισχύει φυσικά και για 

τους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε. [3]

Κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη θέτουν 

πια σε νέα βάση το θέμα της χρήσης της 

πυρηνικής ενέργειας, καθώς τα βλέμματα 

όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο 

«θρίλερ» που βρίσκεται εν εξελίξει. Το κύριο 

επιχείρημα της πυρηνικής βιομηχανίας δεί-

χνει ότι κατέρρευσε στις 12 Μαρτίου 2011. 

Μέχρι τότε προβαλλόταν συνεχώς το επι-

χείρημα ότι η πυρηνική τεχνολογία μπορεί 

να ανταπεξέλθει με ασφάλεια μεγάλους 
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σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και τις άλλες να 

την υπογράψουν το ταχύτερο δυνατόν, ως κράτη 

που δεν έχουν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα, 

προκειμένου να αποκτήσει η Συνθήκη αυτή παγκό-

σμιο χαρακτήρα. [6]

Παρά τις προσπάθειες, όμως, 

που δείχνει να καταβάλλει η διε-

θνής κοινότητα, η παρουσιαζόμενη 

από τον ΟΗΕ πρόταση συναντά 

σοβαρά εμπόδια. Τα όρια της 

κρατικής ανεξαρτησίας από τη 

μία πλευρά και της «διεθνούς 

κοινότητας» από την άλλη να επι-

βάλλει κανόνες που θα δεσμεύουν 

ανεξάρτητες κρατικές οντότητες, 

το ζήτημα του κλειστού αριθμού 

των πυρηνικών δυνάμεων –είναι 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 

Ιράν και οι επιβαλλόμενες σ’ αυτό 

κυρώσεις[7]- επηρεάζουν σημα-

ντικά την εφαρμογή της πρότασης 

περί αφοπλισμού και ταυτόχρονα 

θέτουν επί τάπητος ένα ακόμη επί-

μαχο ζήτημα: την άνευ διακρίσεων 

και περιορισμών πρόσβαση στην 

πυρηνική τεχνολογία. [8]

Για να ξεπεραστούν, λοιπόν, 

όλα αυτά τα εμπόδια, απαιτούνται 

άμεσα και δραστικά μέτρα, όπως περιστολή των πυρη-

νικών οπλοστασίων, σοβαρή συζήτηση για πυρηνικό 

αφοπλισμό ή κάποιου είδους διεθνή εποπτεία, αντι-

μετώπιση της άνισης ανάπτυξης και των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, κατα-

πολέμηση των αιτίων των περιφερεια-

κών διενέξεων και ειρηνική επίλυση των 

διαφορών και, όλα αυτά, σε συνδυασμό 

με τον απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα και 

το γράμμα του διεθνούς δικαίου και της 

συλλογικής ασφάλειας.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε δηλώσει 

κάποτε: «Η διάσπαση του ατόμου άλλαξε 

τα πάντα, εκτός από τη λειτουργία της 

σκέψης των ανθρώπων. Έτσι βαδίζουμε 

προς μια απαράμιλλη καταστροφή».[9]

Αυτή η καταστροφή συνέβη, όχι μία 

φορά, όχι με μία μορφή. Είναι πλέον 

αναμφίβολο ότι οι ανά τον κόσμο ηγέτες 

γνωρίζουν τους κινδύνους της νέας πυρη-

νικής εποχής. Γνωρίζουν επίσης πώς να 

τους ελαχιστοποιήσουν. Αυτό που λείπει  

ακόμη και σήμερα όμως είναι η ειλικρινής 

πολιτική βούληση για ουσιαστική δράση. 

Όλα, όμως, μπορούν να αλλάξουν. Ήδη  

μετά τη Φουκουσίμα πραγματοποιήθηκε στη 

Βιέννη συνάντηση των κρατών-μελών της ΕΕ 

που δεν χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, 

κατά την οποία υιοθέτησαν υπουργική δια-

κήρυξη με σκοπό την ενίσχυση της συνερ-

γασίας και του διαλόγου για το περιβάλλον, 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

την παροχή ασφαλούς και βιώσιμου ενεργει-

ακού εφοδιασμού, χωρίς εξάρτηση από την 

πυρηνική ενέργεια.[10] 

Μολονότι οι γενικόλογες αυτές εξαγγελίες 

σε διεθνές επίπεδο δεν είναι σε καμία περί-

πτωση ιδιαίτερα ικανοποιητικές ή επαρκείς, 

το ευτύχημα για μας τουλάχιστον είναι ότι 

είμαστε ακόμη ζωντανοί.
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