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Θέμα: Αναφορά 1448/2009, του Nico Ohlemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διακοπή του πειράματος με τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι το επιστημονικό πείραμα με τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων 
(LHC) στην περιοχή της Γενεύης δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, διότι υπάρχει κίνδυνος να 
δημιουργηθούν μικρές μαύρες τρύπες οι οποίες, δεδομένου ότι απορροφούν ύλη, μπορούν να 
μεγαλώσουν τόσο ώστε να καταπιούν τη Γη. Ο αναφέρων δηλώνει ότι διάφοροι επιστήμονες 
έχουν επισημάνει τους κινδύνους του πειράματος και ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα 
επιστημονικό έγγραφο που τονίζει ότι οι μαύρες τρύπες δεν θα εξαφανιστούν, όπως 
υποθέτουν οι υπεύθυνοι του πειράματος με τον LHC. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να φροντίσει για την άμεση λήξη του πειράματος, για παράδειγμα διακόπτοντας 
την παροχή ενέργειας από τη Γαλλία ή μέσω επιβολής εμπορικού εμπάργκο κατά της 
Ελβετίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τις συζητήσεις για τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη 
λειτουργία του νέου Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, περιλαμβανομένων 
των ανησυχιών του καθηγητή Rössler για τις «μικρές μαύρες τρύπες», για τις οποίες κάνει 
λόγο ο αναφέρων.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το CERN και το Συμβούλιό του λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα ως 
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προς την ασφάλεια λειτουργίας του LHC: Ενόψει των διαθέσιμων πειραματικών δεδομένων 
και θεωρητικών γνώσεων, η ομάδα εκτίμησης της ασφάλειας του LHC (LSAG) ενημέρωσε τον 
Ιούνιο του 2008 μια επισκόπηση ανάλυσης που είχε πραγματοποιηθεί το 2003 από την ομάδα 
μελέτης της ασφάλειας του LHC (μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων), καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων και τα διεξαγόμενα πειράματα δεν ενέχουν 
κανέναν απολύτως κίνδυνο. Επιπλέον, ο ανεξάρτητος επιστημονικός συμβουλευτικός φορέας 
του Συμβουλίου του CERN, η Επιτροπή Επιστημονικής Πολιτικής (SPC) (στην οποία 
συμμετέχει ο Gerard 't Hooft, επιστήμονας ειδικευμένος σε θέματα κβαντικής βαρύτητας και 
κάτοχος βραβείου Νόμπελ), μελέτησε λεπτομερώς την έκθεση της LSAG και συμφώνησε 
πλήρως με τα συμπεράσματά της. Στη σύνοδό του που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008, 
το Συμβούλιο του CERN, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των 20 
κρατών μελών του CERN, έλαβε υπόψη και ενέκρινε ομοφώνως τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής Επιστημονικής Πολιτικής.

Λεπτομερή στοιχεία για τις προαναφερθείσες εκθέσεις, καθώς και τεκμηριωμένες απαντήσεις 
στις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο καθηγητής Rössler, μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα του CERN:

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html


