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ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πρόλογοσ  
Αν και ςτο ςφμπαν υπάρχουν εκατομμφρια ανεξάντλθτεσ -ςε ςχζςθ με το μικοσ τθσ 
ηωισ μασ- πθγζσ ενζργειασ, ςτον πλανιτθ γθ παρουςιάηεται τα τελευταία χρόνια 
ενεργειακό πρόβλθμα. Και αυτό ςυμβαίνει γιατί το ποςό ενζργειασ που είναι εφικτό να 
χρθςιμοποιθκεί από αυτό που παράγουν οι πθγζσ ενζργειασ που διακζτουμε, 
ανζρχεται περίπου ςτο 10%. Ζτςι, χρθςιμοποιοφμε τεράςτια ποςά πετρελαίου, φυςικοφ 
αερίου κλπ ϊςτε να καλφψουμε τισ ανάγκεσ μασ με αποτζλεςμα να εξαντλοφμε ολοζνα 
και περιςςότερο τζτοια μθ ανανεϊςιμα υλικά. Όμωσ, μετά από μια ςφγκριςθ όλων των 
πθγϊν ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται τθ ςθμερινι εποχι, καταλιξαμε πωσ υπό τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, θ πυρθνικι ενζργεια είναι θ καταλλθλότερθ. Κι αυτό γιατί 
μετατρζπεται εφκολα ςε άλλεσ μορφζσ, τα αποκζματα τθσ είναι υπεραρκετά ϊςτε να 
φτάςουν και για τισ επόμενεσ γενιζσ και τα απόβλθτα τθσ αποκθκεφονται κι ζπειτα 
καταςτρζφονται. Ζτςι, καταςκευάηουμε πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ για τθν παράγωγθ 
ενζργειασ θ οποία αρκεί για ολόκλθρεσ χϊρεσ για πάνω από 30 χρόνια. Παρόλα αυτά, θ 
πυρθνικι ενζργεια ζχει πάρα πολλά αρνθτικά ςτοιχειά που κάνουν πολλοφσ να τθν 
μιςοφν. Τπάρχει κίνδυνοσ για τθν καταςκευι και τθν χρθςιμοποίθςθ πυρθνικϊν όπλων, 
όπωσ ζγινε ςτο τζλοσ του Βϋ παγκοςμίου πολζμου, όπου οι Αμερικανοί χρθςιμοποίθςαν 
αυτοφ του είδουσ τθν επίκεςθ προσ τθν Ιαπωνία δφο κιόλασ φορζσ, με αποτζλεςμα τθν 
καταςτροφι δφο ολόκλθρων πόλεων, τθν Χιροςίμα και το Ναγκαςάκι. Επίςθσ, υπάρχει 
ακόμθ πιο μεγάλοσ κίνδυνοσ για τθν ζκρθξθ των πυρθνικϊν αντιδραςτιρων ςε περίοδο 
ειρινθσ είτε από ανκρϊπινο λάκοσ, όπωσ ζγινε ςτο ατφχθμα του Σςερνομπίλ, είτε από 
τθν δφναμθ τθσ φφςθσ, όπωσ ζγινε ςτθν Φουκουςίμα, με τραγικά αποτελζςματα και 
ςτισ δυο περιπτϊςεισ. Όλα αυτά τα άςχθμα γεγονότα ζκαναν τουσ κυβερνιτεσ ςχεδόν 
όλων των χωρϊν να διεξάγουν ςυνζδρια ςχετικά με αυτό το κζμα, ϊςτε να δϊςουν 
κάποια λφςθ ςε αυτά τα μεγάλα ηθτιματα.  
Όλα αυτά τα κζματα, λοιπόν, τα αναπτφςςουμε και τα αναλφουμε παρακάτω ςτθν 

εργαςία μασ ςχετικά με τθν πυρθνικι ενζργεια. 

 

ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΑΝΑΓΚΕ  

Ενζργεια ορίηεται ωσ το ποςό του ζργου 

που απαιτείται προκειμζνου ζνα ςϊμα ι ζνα 

ςφςτθμα να πάει από μια αρχικι κατάςταςθ ςε μια 

τελικι. Η ενζργεια όμωσ για τθν ανκρϊπινθ κλίμακα 

είναι ζνασ περιοριςμζνοσ πόροσ , επειδι οι πθγζσ 

τθσ είναι ςυγκεκριμζνεσ και περιοριςμζνεσ. Ακόμθ 

και οι λεγόμενεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ – για 

τισ οποίεσ κα αναφερκοφμε παρακάτω- 

προζρχονται από άλλεσ περιοριςμζνεσ και 

εξαντλιςιμεσ πθγζσ. Για παράδειγμα θ θλιακι 

ενζργεια -τθν οποία κατατάςςουμε ςε αυτιν τθν κατθγορία- που δζχεται θ γθ κάκε 

μζρα για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα αυτισ, είναι πεπεραςμζνθ 

(οριοκετθμζνθ) επειδι προζρχεται από τθν ακτινοβολία του αςτζρα ιλιου θ οποία κα 

πάψει να εκπζμπεται όταν ο ίδιοσ ο ιλιοσ δεν βρίςκει άλλα καφςιμα να κάψει  ςτον 

πυρινα του , δθλαδι όταν ςταματιςει να είναι αςτζρασ. Απλϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι 



θ διάρκεια ηωισ του είναι «αιϊνια» ςε ςχζςθ με αυτι του ανκρϊπου, ϊ-  ςτε και τθν 

κεωροφμε ανεξάντλθτθ.  

Η ενζργεια, μπορεί να πάρει πολλζσ μορφζσ 

των οποίων οι πθγζσ (δθλαδι 

οι  αποκικεσ 

 ενζργειασ)  είναι 

άπειρεσ. Ζτςι, για να τισ 

μελετάμε πιο εφκολα, τισ 

διακρίνουμε ςε δφο 

κατθγορίεσ κάκε μια απ’ τισ οποίεσ χωρίηεται ςε δφο ομάδεσ. Αυτζσ είναι : οι 

πρωτογενείσ - δευτερογενείσ και οι ανανεϊςιμεσ - μθ ανανεϊςιμεσ (θ αλλιϊσ 

ςυμβατικζσ).  

1θ κατθγορία: Πρωτογενείσ πθγζσ ενζργειασ       είναι οι μορφζσ 

ενζργειασ που ςυναντϊνται άμεςα ςτθν φφςθ. Αυτζσ είναι: ο ιλιοσ(θ πιο βαςικι πθγι 

ενζργειασ τθσ γθσ), θ πυρθνικι ενζργεια (από τουσ πυρινεσ των ραδιενεργϊν 

ςτοιχείων), θ γεωκερμικι ενζργεια (από το εςωτερικό τθσ γθσ), θ δυναμικι ενζργεια, 

το κάρβουνο (άνκρακασ), το πετρζλαιο, το φυςικό αζριο, θ βιομάηα (τα βιοκαφςιμα), 

ο άνεμοσ (αιολικι ενζργεια), και το νερό (υδραυλικι ενζργεια).   

Δευτερογενείσ πθγζσ ενζργειασ         είναι οι πθγζσ που λαμβάνονται από 

μετατροπι θ επεξεργαςία των πρωτογενϊν πθγϊν. Αυτζσ είναι: το υδρογόνο, ο 

θλεκτριςμόσ, θ βενηίνθ, θ κερμότθτα, το πετρζλαιο κίνθςθσ και άλλα.   

2θ κατθγορία: Ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ         χαρακτθρίηονται οι 

πθγζσ που μποροφν με φυςικό τρόπο να ανανεϊςουν ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα 

τθν αποκθκευμζνθ τουσ ενζργεια . Αυτζσ είναι: θ θλιακι ενζργεια (από τον ιλιο), θ 

αιολικι ενζργεια (από τον άνεμο), θ βιομάηα ι τα βιοκαφςιμα (οργανικι υλθ που 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο), θ γεωκερμικι ενζργεια (ενζργεια που 

προζρχεται από το εςωτερικό τθσ γθσ). Η χριςθ τουσ παρουςιάηει ςχετικι αφξθςθ τα 

τελευταία χρόνια, ςε παγκόςμια κλίμακα, εξυπθρετϊντασ το ςτόχο τθσ προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ, κακϊσ πρόκειται για κακαρζσ και φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

ενεργειακζσ πθγζσ.   

Μθ ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ         είναι οι πθγζσ που δεν είναι 

δυνατό να ανανεωκοφν ςε εφλογο, για τον άνκρωπο, χρονικό διάςτθμα τθν 

αποκθκευμζνθ τουσ ενζργεια γιατί θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ τουσ διιρκθςε 

εκατομμφρια χρόνια. Αυτζσ είναι: οι γαιάνκρακεσ (λιγνίτθσ, ανκρακίτθσ, τφρφθ και τα 

λοιπά), το πετρζλαιο (μαηοφτ, βενηίνθ, κθροηίνθ και τα λοιπά), το φυςικό αζριο, θ 

πυρθνικι ενζργεια. Σα τελευταία χρόνια, θ αλόγιςτθ χριςθ τουσ ζχει οδθγιςει ςε 

ενεργειακζσ κρίςεισ άλλα και ςτθ δθμιουργία ςειράσ προβλθμάτων, με αποτζλεςμα να 

επιβαρφνεται το περιβάλλον.  

ιμερα , ςε παγκόςμια κλίμακα, οι κυριότερεσ πθγζσ ενζργειασ που 

καταναλϊνονται είναι εννζα : το αργό πετρζλαιο, με ποςοςτό 32%, ο άνκρακασ, με 

ποςοςτό 31%, το φυςικό αζριο, με ποςοςτό 23%, θ υδροθλεκτρικι ενζργεια, με 

ποςοςτό 7%, θ πυρθνικι ενζργεια, με ποςοςτό 5,24%, θ αιολικι ενζργεια, με 



ποςοςτό 1%, τα βιοκαφςιμα, με ποςοςτό 0,5%, θ θλιακι ενζργεια, με ποςοςτό 0,2% 

και τζλοσ, θ γεωκερμικι ενζργεια με ποςοςτό 

0,06%.   

 Πετρζλαιο είναι ζνα δείγμα 

υδρογονανκράκων το όποιο ανικει ςτα ορυκτά 

καφςιμα και με τθν επεξεργαςία του παράγεται 

ενζργεια. Σο μοναδικό πλεονζκτθμά του είναι 

πωσ με τθν χριςθ του, αναπτφςςεται θ 

τεχνολογία κακϊσ τα παράγωγά του (πλαςτικά, 

λάςτιχα και άλλα πολλά) καταςκευάηονται  

εφκολα και οικονομικά δθμιουργϊντασ ζτςι τθν ραγδαία ανάπτυξι τθσ. Σα 

μειονεκτιματα του όμωσ είναι περιςςότερα. Πρϊτον και κυριότερον, είναι πωσ το 

πετρζλαιο αποτελεί μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ, που ςθμαίνει πωσ θ 

διακεςιμότθτα του είναι περιοριςμζνθ. Δεφτερον, εάν βρίςκεται υπό επεξεργαςία, 

εκπζμπει CO2 (διοξείδιο του άνκρακα) και ΝΟx (οξείδια του αηϊτου) τα όποια 

αποτελοφν ρφπουσ τθσ ατμόςφαιρασ. Σρίτον, θ μεταφορά του είναι πολφ ακριβι για 

μεγάλεσ αποςτάςεισ και επικίνδυνθ για ολόκλθρο το οικοςφςτθμα. Και τζταρτον, 

κατατάςςεται ςτα εφφλεκτα υλικά.   

 Άνκρακασ είναι το ορυκτό ςτοιχείo 

που με τθν καφςθ του, ελευκερϊνονται μεγάλα 

ποςά ενεργείασ. Σα πλεονεκτιματα του είναι 

πωσ χαρακτθρίηεται από ςτακερότθτα ςτα ποςά 

ενζργειασ που παράγει (δθλαδι ανεξάρτθτα 

διαφόρων ςυνκθκϊν, παράγει το ίδιο ποςό 

ενζργειασ κάκε φορά) και από το ότι τα 

αποκζματα του ςτθν αγορά είναι επαρκεί για 

τϊρα. Σα μειονεκτιματα του είναι  καταρχιν, πωσ δεν αποτελεί ανανεϊςιμθ πθγι 

ενζργειασ, πράγμα που ςθμαίνει ότι κάποτε κα εξαντλθκεί. Επίςθσ, εκπζμπει ςε 

μεγάλο ποςοςτό CO2 (διοξείδιο του άνκρακα)  και SO2 (διοξείδιο του κείου) τα 

όποια αζρια αποτελοφν ρφπουσ τθσ ατμόςφαιρασ. Σζλοσ, με τθν καφςθ του, 

ςυςςωρεφεται ζνα μεγάλο ποςό υπολειμμάτων τα όποια είναι και αυτά ρυπογόνα. 

Όμωσ και για να εξορυχτεί απ’ τθ γθ, ςυςςωρεφονται υπολείμματα κακϊσ 

βρίςκεται βακιά τθσ και για να βγει από εκεί, κα πρζπει να αφαιρεκεί μεγάλο ποςό 

εδάφουσ και να τοποκετθκεί άλλου.  

 Φυςικό αζριο είναι ζνα αζριο μείγμα 

υδρογονανκράκων το οποίο ανικει ςτα ορυκτά 

καφςιμα και με τθν επεξεργαςία του παράγεται 

ενζργεια. Σα πλεονεκτιματα του είναι δφο. Πρϊτον, 

είναι «ςχετικά» φιλικό προσ το περιβάλλον αφοφ δεν 

εκπζμπει τοξικοφσ ρφπουσ και δεφτερον, αποτελεί 

καφςιμο υψθλισ  

ενεργειακισ αξίασ. Σα μειονεκτιματα του 

είναι  τρία. Καταρχιν, βρίςκεται ςε 

περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα αφοφ είναι μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ. 

Δεφτερον, εκπζμπει CO2 (διοξείδιο του άνκρακα) το οποίο ανεβάηει τθν 

κερμοκραςία του πλανιτθ. Και τρίτον, το δίκτυο διανομισ του είναι 



εκτεταμζνο, αφοφ είναι αναγκαίο να ζχει τεράςτιο κυκλικό ςχιμα για τθν 

άμεςθ μεταφορά του και είναι και ακριβό ςτθν καταςκευι του.  

 Τδροθλεκτρικι ενζργεια είναι θ 

δφναμθ του ζντονα κινοφμενου νεροφ (υδραυλικι 

ενζργεια) που παράγει θλεκτρικι ενζργεια. Σα 

πλεονεκτιματα τθσ είναι πωσ ζχει μθδενικζσ  

εκπομπζσ CO2 (διοξείδιο του άνκρακα) και πωσ θ 

πρϊτθ φλθ είναι δωρεάν κακϊσ χρθςιμοποιείται το 

νερό τεχνθτϊν λιμνϊν. Σα μειονεκτιματα τθσ είναι το 

υψθλό κόςτοσ καταςκευισ που απαιτείται για να 

δθμιουργθκεί τόςο το εργοςτάςιο με τισ γεννιτριεσ 

του, όςο θ τεχνίτθ λίμνθ ϊςτε να βρίςκεται άμεςα το 

νερό που χρειάηεται και οι επιπτϊςεισ ςτο οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ τθσ λίμνθσ.  

 Πυρθνικι ενζργεια είναι θ 

δυναμικι ενζργεια που βρίςκεται 

εγκλωβιςμζνθ ςτουσ πυρινεσ των 

ραδιενεργϊν ατόμων και ελευκερϊνεται 

κατά τθν ςχάςθ θ ςφντθξθ των πυρινων 

αυτϊν. Σα πλεονεκτιματα ςε αυτιν τθν 

περίπτωςθ είναι περιςςότερα των 

μειονεκτθμάτων. Πρϊτον, θ πρϊτθ υλθ (δθλαδι τα ραδιενεργά άτομα) βρίςκονται 

ςε αφκονία και θ μεταφορά τουσ γίνεται εφκολα και οικονομικά. Δεφτερον, είναι 

φκθνότερθ από άλλεσ μορφζσ ενζργειασ γιατί το μόνο που χρειάηεται είναι μια 

μικρι ποςότθτα τζτοιου είδοσ ατόμων τθν φορά και νερό. Σρίτον, είναι 

αςφαλζςτερθ και λιγότερο καταςτρεπτικι για το περιβάλλον αφοφ εάν τθροφνται 

ςωςτά τα μζτρα αςφαλείασ, οι εκπομπζσ ρυπογόνων ουςιϊν είναι μθδαμινζσ. 

Σζταρτον, είναι αξιόπιςτθ γιατί τα απόβλθτα που ςχθματίηονται, αποκθκεφονται ςε 

ανοξείδωτα δοχεία βακιά ςτθν γθ ςε ζνα ςτακερό, μθ ςειςμικό μζροσ για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα. Και πζμπτον και ςθμαντικότερον, μπορεί να καλφψει για 

τεράςτιο χρονικό διάςτθμα τισ ενεργειακζσ μασ ανάγκεσ. Σα μειονεκτιματα είναι 

πωσ δθμιουργοφνται απόβλθτα – όπωσ αναφζραμε και πριν -, υπάρχει μεγάλοσ 

κίνδυνοσ ανάπτυξθσ πυρθνικϊν όπλων και τζλοσ υπάρχει κι άλλοσ ζνασ πιο 

μεγάλοσ κίνδυνοσ, θ πυρθνικι ακτινοβολία να ελευκερωκεί ςτο περιβάλλον ςε 

περίπτωςθ που δεν λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ςυντιρθςθ του 

πυρθνικοφ αντιδραςτιρα.   

 Αιολικι ενζργεια είναι θ ενζργεια 

που παράγεται από τθ δφναμθ του ανζμου. Σα 

πλεονεκτιματα τθσ είναι πωσ δεν εκπζμπει 

κακόλου ρυπογόνεσ ενϊςεισ, είναι μια ανανεϊςιμθ 

πθγι ενζργειασ –δθλαδι ανεξάντλθτθ- και ζτςι μασ 

είναι επαρκισ. Σα μειονεκτιματα τθσ είναι πωσ 

παράγει ενζργεια μόνο τισ θμζρεσ που ζχει δυνατό 

αζρα –χαρακτθρίηεται δθλαδι από αςτάκεια- και 

δεςμεφει εκτεταμζνεσ περιοχζσ διότι οι  

ανεμογεννιτριεσ καταλαμβάνουν ςτον χϊρο 

τεράςτιο όγκο.   



 Βιομάηα ι βιοκαφςιμα είναι θ 

οργανικι φλθ που χρθςιμοποιείται ωσ καφςιμο 

και παράγει ενζργεια. Σα πλεονεκτιματα τθσ 

είναι πωσ εκπζμπονται ελάχιςτα κερμοκθπιακά 

αζρια (CO2 και άλλα) και πωσ είναι ανανεϊςιμθ 

πθγι. Σα μειονεκτιματα τθσ είναι πωσ 

μεταφζρεται πολφ δφςκολα και πωσ για τθν 

παράγωγθ τθσ χρειάηεται αρκετό νερό, πράγμα  

που μπορεί να ζχει διάφορεσ επιπτϊςεισ ςτο οικοςφςτθμα τθσ περιοχισ.  

 Ηλιακι ενζργεια είναι θ ενζργεια που διαχζει ο ιλιοσ. Σα 

πλεονεκτιματα τθσ είναι πωσ δεν εκπζμπει 

CO2 (διοξείδιο του άνκρακα) και πωσ μασ 

είναι επαρκισ αφοφ κατατάςςεται ςτισ 

ανανεϊςιμεσ πιγεσ ενζργειασ. Σα 

μειονεκτιματα τθσ είναι πωσ παράγει 

ενζργεια μόνο τισ θμζρεσ που ζχει 

θλιοφάνεια –χαρακτθρίηεται δθλαδι από 

αςτάκεια-, οι θλιακοί ςυλλζκτεσ, που 

παράγουν τθν απαιτουμζνθ ενζργεια, 

κοςτίηουν παρά πολλά χριματα τόςο για τθν καταςκευι όςο για τθν εγκατάςταςθ 

τουσ και τζλοσ καταλαμβάνουν μεγάλο χϊρο, δεςμεφοντασ ζτςι εκτεταμζνεσ 

περιοχζσ.  

 Γεωκερμικι ενζργεια είναι θ φυςικι κερμικι 

ενζργεια τθσ γθσ που διαρρζει από το κερμό εςωτερικό του 

πλανιτθ προσ τθν επιφάνεια. Σα πλεονεκτιματα τθσ είναι 

πωσ παράγεται αςταμάτθτα ενζργεια, το λειτουργικό τθσ 

κόςτοσ είναι μικρό, δεν καταλαμβάνει μεγάλο μζροσ τθσ 

γθσ και ανικει ςτισ ανανεϊςιμεσ πιγεσ ενζργειασ. Σα 

μειονεκτιματα τθσ είναι ναι μεν λιγότερα, αλλά πολφ 

ςθμαντικά. Καταρχάσ, διαβρϊνονται οι μεταλλικζσ 

επιφάνειεσ. Επίςθσ, ςχθματίηονται επικακίςεισ (ςτρϊματα 

ανόργανων ενϊςεων –άλατα- που ςχθματίηονται από τθν  

επαφι του εδάφουσ με το γεωκερμικό ρευςτό  που είναι 

διάλυμα αλάτων και ρυπογόνων αζριων) και ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν καταςτροφι τθσ χλωρίδασ  και τθσ πανίδασ τθσ περιοχισ (γιατί το 

ζδαφοσ γίνεται άγονο). Σζλοσ, εκπζμπονται και πολλά τοξικά αζρια ςτθν ατμόςφαιρα 

με κυριότερο το H2S (υδρόκειο).   

Ζχει παρατθρθκεί, ότι οι ενεργειακζσ ανάγκεσ ςιμερα παγκοςμίωσ ζχουν 

αυξθκεί ςε ςχζςθ με παλιά και πρόκειται να αυξθκοφν ακόμα περιςςότερο ςτο 

μζλλον. Παραδείγματοσ χάριν, το 1860, οι άνκρωποι κατανάλωναν παρά πολφ ξφλο, 

κοπριά και άνκρακα ϊςτε να καλφψουν τισ ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ. Ζπειτα, το1900, 

θ χριςθ του ξφλου, τθσ κοπριζσ και του άνκρακα αυξικθκε και άρχιςε θ κατανάλωςθ 

πετρελαίου και θ χριςθ των υδροθλεκτρικϊν εργοςταςίων. τθ ςυνεχεία, το 1950, θ 

χριςθ των παραπάνω πθγϊν ενζργειασ αυξικθκε και προςτζκθκε και το φυςικό 

αζριο. Σο 2000, αυξικθκε κι άλλο θ χριςθ αυτϊν των πθγϊν ενζργειασ και άρχιςε να 

χρθςιμοποιείται θ πυρθνικι και κάποιεσ άλλεσ μορφζσ ανανεϊςιμων πθγϊν 



ενζργειασ. ιμερα, εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται το ξφλο, θ κοπριά, ο άνκρακασ, 

το πετρζλαιο, θ υδροθλεκτρικι ενζργεια , το φυςικό αζριο, θ πυρθνικι ενζργεια και 

κάποιεσ ανανεϊςιμεσ πιγεσ για να καλφψουμε τισ ενεργειακζσ μασ ανάγκεσ ςε 

μεγαλφτερο όμωσ βακμό. Ζτςι, ςτο μζλλον προβλζπεται να αυξθκεί θ χριςθ κάκε 

μιασ ακόμθ περιςςότερο.  

τθν Ελλάδα, οι ενεργειακζσ ανάγκεσ είναι ςχεδόν ίδιεσ με αυτζσ που 

επικρατοφν παγκοςμίωσ. υγκεκριμζνα, από το ακόλουκο ςχεδιάγραμμα φαίνεται 

πωσ το 1990, οι Ζλλθνεσ κατανάλωναν  πετρζλαιο, ςε ποςοςτό 72%, θλεκτρικι 

ενζργεια ςε ποςοςτο15,3 %, διάφορεσ ανανεϊςιμεσ πιγεσ ενζργειασ ςε ποςοςτό 

5.9%, άνκρακα ςε ποςοςτό 6.7% και τζλοσ, φυςικό αζριο ςε ποςοςτό 0,1%. Σο 2005 

όμωσ, το πετρζλαιο βλζπουμε πωσ μειϊκθκε με ποςοςτό 68,5%, θ θλεκτρικι ενζργεια 

αυξικθκε με ποςοςτό 21,1%, οι  διάφορεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ μειϊκθκαν 

με ποςοςτό 5,2%, ο άνκρακασ επίςθσ μειϊκθκε με ποςοςτό 2.2% και τζλοσ το φυςικό 

αζριο αυξικθκε με ποςοςτό 2.8%.       

 

ιμερα, οι μορφζσ ενζργειασ που καταναλϊνουμε είναι οι ίδιεσ, μόνο που ζχουν 

αλλάξει τα ποςοςτά κατανάλωςθσ τουσ. Ζτςι, θ χριςθ του πετρελαίου ζχει μειωκεί 

ςθμαντικά, θ χριςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει αυξθκεί ελάχιςτα, θ χριςθ των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ζχει αυξθκεί κι αυτι, θ χριςθ του άνκρακα 

περιορίηεται ολοζνα και περιςςότερο και θ χριςθ του φυςικοφ αερίου ζχει αυξθκεί 

ςχεδόν κατακόρυφα. το μζλλον, προγραμματίηεται να αυξθκεί θ χριςθ των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και του φυςικοφ αερίου περιςςότερο και να μειωκεί 

αιςκθτά θ χριςθ των μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ϊςτε να φροντίςουμε και να 

μθν καταςτρζψουμε το περιβάλλον. Όςο αναφορά τϊρα τθν πυρθνικι ενζργεια, θ 

Ελλάδα κα είναι μάλλον θ τελευταία χωρά που κα τθν χρθςιμοποίει κακϊσ ο κόςμοσ, 

θ ελλθνικι κοινωνία φοβάται τθσ επιπτϊςεισ τθσ και οι αρμόδιοι είναι ακόμα 

αρνθτικοί.    

  Σο ςυμπζραςμα μασ λοιπόν, μετά από όλα αυτά που 

αναλφκθκαν, είναι πωσ θ καταλλθλότερθ μορφι ενζργειασ 

για να χρθςιμοποιεί κάνεισ είναι θ πυρθνικι, παρά τον φόβο 

πολλϊν. Και αυτό ςυμβαίνει γιατί ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ για το αν μια πθγι/μορφι  ενζργειασ είναι 

χριςιμθ, θ πυρθνικι τα διακζτει όλα. Πρϊτον, θ ενζργεια 

αυτι είναι άφκονθ και θ πρόςβαςθ ςτθν ενεργειακι πθγι 



εφκολθ, αφοφ τα κοιτάςματα ουράνιου και γενικά των ραδιενεργϊν ςτοιχείων ςτθν 

φφςθ είναι αρκετά για να μασ παρζχουν ενζργεια για εκατοντάδεσ χρόνια ακόμα και 

βρίςκονται εφκολα ςαν τα υπόλοιπα ορυκτά ςτθ φφςθ. Δεφτερον, μετατρζπεται χωρίσ 

δυςκολία ςε μορφι που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τα ςφγχρονα μθχανιματα 

κακϊσ οι ελεγχόμενεσ και μθ, πυρθνικζσ αντιδράςεισ είναι εξϊκερμεσ αντιδράςεισ κι 

ζτςι, κερμαίνουν το νερό ςε ςθμείο τζτοιο που να εξατμίηεται, και οι υδρατμοί αυτοί 

κινοφν κάποια γεννιτρια θ οποία μετατρζπει αυτι τθ μορφι ενζργειασ ςε θλεκτρικι, 

τθν πλζον αναγκαίο  όλου του κόςμου. Σρίτον, μεταφζρεται εφκολα και ακίνδυνα 

γιατί μεταφζρεται ςε μικρζσ ποςότθτεσ τθ φορά και τα άτομα αυτά δεν παράγουν 

ενζργεια εάν δεν επεξεργαςτοφν. Σζλοσ, αποκθκεφονται εφκολα, διότι τα απόβλθτα 

τθσ μπαίνουν απευκείασ ςτθν γθ δίχωσ να μολφνουν τίποτα κακϊσ είναι κλειςμζνα ςε 

ειδικά δοχεία. Σο πιο ςθμαντικό όμωσ όλων, είναι πωσ μποροφμε να τθν 

καταναλϊνουμε «επ’ άπειρον», αφοφ τα αποκζματα τθσ ςτθ γθ είναι πάρα πολλά  και 

καμία άλλθ πθγι ενζργειασ δεν είναι τόςο αξιόπιςτθ όςο αυτι.    

  
ΠΗΓΕ: www.google.com , www.physics4u.gr , www.kireas.org , www.wikipedia.org , 
www.cie.org.cy , http://kpe-kastor.kas.sch.gr/ , www.all4me.gr , www.pame.gr , 
www.pathfinder.gr , www.periplanomeno.wordpress.com , www.politis-news.com ,  
 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΗ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1)Πυρθνικι ενζργεια  

Πυρθνικι ενζργεια ι ατομικι ενζργεια ονομάηεται θ ενζργεια που απελευκερϊνεται 

όταν μεταςχθματίηονται ατομικοί πυρινεσ. Είναι δθλαδι θ δυναμικι ενζργεια που 

είναι εγκλειςμζνθ ςτουσ πυρινεσ των ατόμων λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των 

ςωματιδίων που τα ςυνιςτοφν. Η πυρθνικι ενζργεια απελευκερϊνεται κατά τθ ςχάςθ 

ι ςφντθξθ των πυρινων και εφόςον οι πυρθνικζσ αντιδράςεισ είναι ελεγχόμενεσ (όπωσ 

ςυμβαίνει ςτθν καρδιά ενόσ πυρθνικοφ αντιδραςτιρα) μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 

να καλφψει ενεργειακζσ ανάγκεσ.  

Εν ςυντομία: Η πυρθνικι ενζργεια είναι θ ενζργεια που υπάρχει μζςα ςτον πυρινα του 

ατόμου και μπορεί να απελευκερωκεί ι με ςχάςθ ι με ςφντθξθ.  

Σα υπζρ και τα κατά  

Ζνα από τα αναμφιςβιτθτα πλεονεκτιματα τθσ πυρθνικισ ενζργειασ είναι ότι δεν 

αυξάνει το ποςόν των αερίων που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ του φαινομζνου του 

κερμοκθπίου. Σα πυρθνικά απόβλθτα παράγονται ςε μικρζσ ςχετικά ποςότθτεσ, δεν 

απλϊνονται, θ δε πυρθνικι ενζργεια είναι φτθνι. Τπάρχουν όμωσ και μειονεκτιματα. 

Διαρροι ραδιενζργειασ μπορεί να προκλθκεί από ατφχθμα ςε ορυχείο ουρανίου, ςε 

ςτακμό εμπλουτιςμοφ ουρανίου, κατά τθ μεταφορά και αποκικευςθ των καυςίμων, 

ςτθ βιομθχανία πυρθνικϊν όπλων, ςτθ ςυλλογι και αποκικευςθ των πυρθνικϊν 

αποβλιτων, ςε πυρθνικό πλοίο ι υποβρφχιο, από τθν πτϊςθ πυρθνικοφ δορυφόρου 

και από ατφχθμα ςε νοςοκομείο ι ερευνθτικό κζντρο που χρθςιμοποιεί ραδιενεργά 



υλικά. Οι μεγαλφτεροι κίνδυνοι υπάρχουν ςτα ορυχεία, και ςτουσ ςτακμοφσ πυρθνικισ 

ενζργειασ και επεξεργαςίασ αποβλιτων.  

 

2) Πυρθνικι ςχάςθ  

Πυρθνικι ςχάςθ 

ονομάηεται θ διαδικαςία 

κατά τθν οποία ζνασ 

αςτακισ ατομικόσ 

πυρινασ χωρίηεται 

(σχάται) ςε δυο ι 

περιςςότερουσ 

(μικρότερουσ) πυρινεσ και 

ςε μερικά παραπροϊόντα 

ςωμάτια (όπωσ νετρόνια). 

Η ςχάςθ αποτελεί μια 

περίπτωςθ 

μεταςτοιχείωςθσ κατά τθν 

οποία παράγονται δφο κραφςματα με ςυγκρίςιμεσ μάηεσ. τα βαρφτερα ςτοιχεία θ 

ςχάςθ είναι εξϊκερμθ αντίδραςθ αποδίδοντασ ςτο περιβάλλον ενζργεια ωσ 

ακτινοβολία γ και ωσ κινθτικι ενζργεια των κραυςμάτων.  

Ακόμθ θ ςχάςθ (ι διάςπαςθ) των πυρινων των ατόμων μερικϊν βαρζων ςτοιχείων, όπωσ 

είναι το ουράνιο γίνεται με φυςικό τρόπο, αλλά με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ. Σο ουράνιο αν 

και είναι μια μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ υπάρχει ςε αφκονία ςτθ φφςθ ςε διάφορα 

πετρϊματα. Εάν θ διάςπαςθ του ουρανίου γίνει με τεχνθτά μζςα και ςε πολλά άτομα 

ςυγχρόνωσ, απελευκερϊνονται μεγάλεσ ποςότθτεσ ενζργειασ με τθ μορφι κερμότθτασ, 

ενϊ εκλφεται και επικίνδυνθ ακτινοβολία, γνωςτι ωσ ραδιενζργεια. Μια ανεξζλεγκτθ 

διάςπαςθ πολλϊν πυρινων μπορεί να οδθγιςει ςε μια πυρθνικι ζκρθξθ, ενϊ υπό 

ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ (ςτουσ πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ) είναι δυνατό, απομονϊνοντασ 

τθν ραδιενζργεια, να χρθςιμοποιθκοφν οι τεράςτιεσ ποςότθτεσ εκλυόμενθσ ενζργειασ για 

ςκοποφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του '50 ιταν διάχυτθ θ αιςιοδοξία ότι θ πυρθνικι αποτελοφςε 

τθ νζα πθγι ενζργειασ που κα κάλυπτε τισ παγκόςμιεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ με πολφ 

χαμθλό κόςτοσ. Μάλιςτα ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ των ΗΠΑ Λιοφισ 

τράουσ ζμεινε ςτθν ιςτορία για τθ λανκαςμζνθ του πρόβλεψθ ότι «…ςτο μζλλον θ 

πυρθνικι ενζργεια κα είναι τόςο φκθνι, που δεν κα κάνουμε τον κόπο να τθν 

κοςτολογοφμε.». ιμερα, παρόλο που θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από πυρθνικι 

ενζργεια παρουςιάηει οριςμζνα ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθ χριςθ 

ςυμβατικϊν καυςίμων, όπωσ είναι οι μθδενικζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, θ 

μεγάλθ ςτακερότθτα εφοδιαςμοφ, θ απεξάρτθςθ από τα ςυμβατικά καφςιμα και το 

χαμθλότερο κόςτοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, δεν ζχει γίνει ακόμα αποδεκτι 

ωσ μια αςφαλισ ωσ πθγι ενζργειασ.  

 



3) Πυρθνικι ςφντθξθ  

Η ςφντθξθ πυρινων είναι θ 

αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ ςχάςθσ. 

τον Ήλιο, θ ςφντθξθ ελαφρϊν 

πυρινων υδρογόνου ςχθματίηει το 

αζριο ιλιο απελευκερϊνοντασ 

τεράςτια ποςά ενζργειασ που 

φκάνουν ςτθ γθ με τθ μορφι θλιακισ 

ενζργειασ. Η ελεγχόμενθ ςφντθξθ 

πυρινων με τεχνθτά μζςα για 

ςκοποφσ εκμετάλλευςθσ τθσ 

εκλυόμενθσ ενζργειασ ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι βρίςκεται ακόμα 

ςτο πεδίο τθσ ζρευνασ, ενϊ αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι εάν κάτι τζτοιο 

επιτευχκεί, κα είναι δυνατι θ 

παραγωγι τεραςτίων ποςοτιτων ενζργειασ χρθςιμοποιϊντασ ωσ καφςιμο πυρινεσ 

υδρογόνου, προϊόν τθσ διάςπαςθσ του νεροφ.  

4) Πυρθνικά καφςιμα  

Πυρθνικά καφςιμα είναι τα καφςιμα των πυρθνικϊν αντιδραςτιρων. Η ενζργεια των 

πυρθνικϊν αυτϊν καυςίμων οφείλεται ςτθ διάςπαςθ των πυρινων των καυςίμων αυτϊν.  

Ενζργεια από χρθςιμοποιθμζνο πυρθνικό καφςιμο ςτθν Κίνα  

Χρθςιμοποιθμζνο πυρθνικό καφςιμο κα << αξιοποιιςει>> θ Κίνα για να καλφψει τισ 

ενεργειακζσ τισ ανάγκεσ.  

5) Σι είναι ακτινοβολίεσ α,β,γ και πόςο βλαβερζσ είναι ;  

Ακτινοβολία α: Είναι ςωματιδιακι ακτινοβολία που κάκε μζλοσ τθσ αποτελείται από 

δφο πρωτόνια και δφο νετρόνια. Ζχει μικρι διειςδυτικότθτα και μπορεί να αποκοπεί 

από ζνα φφλλο χαρτί. Είναι δφςκολα ανιχνεφςιμθ και αποτελεί ςθμαντικό κίνδυνο 

εςωτερικισ ζκκεςθσ.  

Ακτινοβολία β: Είναι θ ςωματιδιακι ακτινοβολία που αποτελείται από αρνθτικά 

φορτιςμζνα θλεκτρόνια. Είναι πιο διειςδυτικι από τθν ακτινοβολία α, αλλά μπορεί να 

αποκοπεί από φφλλα πλαςτικοφ ι λεπτά μεταλλικά φφλλα. Αποτελεί κίνδυνο 

εξωτερικισ ζκκεςθσ ματιϊν και δζρματοσ και κίνδυνο εςωτερικισ ζκκεςθσ.  

Ακτινοβολία γ : Είναι θ θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ενζργειασ ικανισ να 

προκαλζςει ιοντιςμό. Για κωράκιςθ χρειάηεται να χρθςιμοποιθκεί χάλυβασ, μόλυβδοσ 

ι ςκυρόδερμα. Είναι πολφ πιο διειςδυτικι από τθν ακτινοβολία β και αποτελεί κίνδυνο 

εξωτερικισ και εςωτερικισ ζκκεςθσ.  



Η ζκκεςθ ςε πολφ μεγάλεσ δόςεισ ακτινοβολίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν καταςτροφι των 

κυττάρων, των οργάνων και των ςυςτθμάτων του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και είναι 

πικανόν να οδθγιςει ςτο κάνατο. Για ςχετικά χαμθλζσ δόςεισ, υπάρχει πικανότθτα να 

εμφανιςκεί μακροπρόκεςμα καρκίνοσ, και θ πικανότθτα αυτι είναι ανάλογθ τθσ δόςθσ. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν οι βλάβεσ εκείνεσ που προκαλοφνται ςτο γενετικό υλικό του 

κυττάρου, διότι αυτζσ ςυνδζονται με τθν μεταβίβαςθ κλθρονομικϊν ανωμαλιϊν ςτουσ 

απογόνουσ και με τθν καρκινογζνεςθ.  

6) ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

Είναι ςτοιχεία από τουσ πυρινεσ των οποίων εκπζμπεται θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. 

Από τα 2500 νουκλίδια που είναι γνωςτά, τα 300 περίπου είναι ραδιενεργά. Σα άτομα των 

ραδιενεργϊν ςτοιχείων φζρουν αςτακείσ πυρινεσ. Η ακτινοβολία που εκπζμπουν τα 

ραδιενεργά ςτοιχεία ςυνίςταται ςε ςωματίδια α,β,γ.  

7) ΣΑΘΕΡΟΙ-ΑΣΑΘΕΙ ΠΤΡΗΝΕ  

τακερι κατάςταςθ ςτον πυρινα προςφζρουν οριςμζνοι μόνο ςυνδυαςμοί νετρονίων-

πρωτονίων. Πυρινεσ με περιττό αρικμό πρωτονίων τείνουν να είναι αςτακείσ, ενϊ 

αντίςτοιχοι άρτιοι αρικμοί ςυνκζτουν ςυνικωσ ςτακεροφσ πυρινεσ. Οι αςτακείσ πυρινεσ 

μετατρζπονται ςε ςτακεροφσ με τθν παρζλευςθ μικρότερου ι μεγαλφτερου χρονικοφ 

διαςτιματοσ. Τπάρχουν δφο είδθ αςτακϊν πυρινων: α) με περίςςεια νετρονίων και β) με 

ζλλειψθ νετρονίων. Ο αςτακισ πυρινασ καταλιγει ςε ςτακερό με τθν μετατροπι ενόσ 

νετρονίου ςε πρωτόνιο ι το αντίκετο.  

Βιβλιογραφία:  
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3) www.eeaee.gr     4) www.chemist.gr     www.users.sch.gr  

Πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ  

Πυρθνικόσ αντιδραςτιρασ ονομάηεται θ διάταξθ εκείνθ εντόσ τθσ οποίασ παράγεται 

ενζργεια με ελεγχόμενθ αντίδραςθ ςχάςθσ.      

 Λειτουργία:  
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ατμοφ, με τον οποίο 
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τίκεται ςε λειτουργία ζνασ ςτρόβιλοσ που με τθ ςειρά του περιςτρζφει μια 

θλεκτρογεννιτρια. Ο πυρθνικόσ αντιδραςτιρασ κα μποροφςε να χαρακτθριςκεί ςαν μια 

μεγάλθ δεξαμενι όπου το πυρθνικό καφςιμο υφίςταται πυρθνικι ςχάςθ 

απελευκερϊνοντασ ζτςι κερμότθτα. Σα άτομα του εν λόγω καυςίμου, υπό οριςμζνεσ 

ςυνκικεσ, διαςπϊνται αυκόρμθτα εκπζμποντασ νετρόνια, τα οποία ςτθ ςυνζχεια 

προκαλοφν τθ διάςπαςθ άλλων ατόμων, με τελικό αποτζλεςμα μια γεωμετρικά 

αυξανόμενθ αλυςιδωτι αντίδραςθ. τθν "καρδιά του αντιδραςτιρα" φζρονται 

επιβραδυντικό υλικό και ρυκμιςτικζσ ράβδοι που ςυγκρατοφν τθν αλυςιδωτι αντίδραςθ ςε 

ςτακερό ρυκμό ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ομαλι ροι τθσ κερμότθτασ. Ζνα "ψυκτικό 

μζςο" κυκλοφορεί μζςα ςτον αντιδραςτιρα και κερμαίνεται. κοπόσ τθσ κυκλοφορίασ του 

ψυκτικοφ είναι θ απαγωγι τθσ κερμικισ ενζργειασ και θ μεταφορά τθσ ςε εναλλάκτθ 

κερμότθτασ όπου προκαλεί βραςμό ςε νερό που υπάρχει εκεί. Ο παραγόμενοσ ατμόσ ςτθ 

ςυνζχεια κζτει ςε κίνθςθ ςτροβίλουσ που παράγουν θλεκτρικό ρεφμα αλλά και κινθτικι 

ενζργεια.  

τθν πλειοψθφία τουσ, οι ςφγχρονοι πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ χρθςιμοποιοφν ωσ 

καφςιμο εμπλουτιςμζνο ουράνιο ι μεικτό οξείδιο, ενϊ κάποιοι χρθςιμοποιοφν φυςικό 

ουράνιο. Σο καφςιμο βρίςκεται ςε ειδικοφσ φορείσ, ςε μορφι ράβδων καυςίμου. Αυτζσ 

οι ράβδοι τοποκετοφνται με κακοριςμζνθ διάταξθ μζςα ςτον επιβραδυντι, ο οποίοσ 

είναι γραφίτθσ ι βαρφ φδωρ και ςκοπόσ του είναι να επιβραδφνει τα νετρόνια που 

παράγονται από τισ ςχάςεισ. Οι ρυκμιςτικζσ ράβδοι, που χρθςιμεφουν ςτθ διατιρθςθ 

ενόσ ςτακεροφ ρυκμοφ ςχάςθσ, ειςζρχονται ςτον πυρινα του επιβραδυντι και θ κζςθ 

τουσ μεταβάλλεται ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί ο επικυμθτόσ ρυκμόσ ςχάςθσ. Όταν οι 

ράβδοι είναι βακφτερα μζςα ςτον πυρινα, επιβραδφνουν περιςςότερα νετρόνια κι 

ζτςι μειϊνεται ο ρυκμόσ ςχάςεων. Σο αντίκετο ςυμβαίνει όταν οι ράβδοι 

αποςφρονται. Ο επιβραδυντισ βρίςκεται ςτο εςωτερικό χαλφβδινου προςτατευτικοφ 

περιβλιματοσ, καταςκευαςμζνου ζτςι ϊςτε να αντζχει ςτισ υψθλζσ πιζςεισ και 

κερμοκραςίεσ ςτο εςωτερικό του αντιδραςτιρα. Γφρω από το χαλφβδινο περίβλθμα 

υπάρχει κωράκιςθ από ςκυρόδεμα που εμποδίηει τθ ραδιενζργεια να φτάςει ςτουσ 

χειριςτζσ του αντιδραςτιρα και το περιβάλλον, τόςο ςε ςυνκικεσ κανονικισ 

λειτουργίασ όςο και ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 17  

 

Είδθ πυρθνικϊν αντιδραςτιρων  

Οι πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ονομάηονται πυρθνικοί 

αντιδραςτιρεσ ιςχφοσ ι πυρθνικοί ςτακμοί ιςχφοσ και διακρίνονται ςε τζςςερισ 

βαςικοφσ τφπουσ ςτουσ οποίουσ όλοι χρθςιμοποιοφν νερό ωσ ψυκτικό μζςο και 

κατθγοριοποιοφνται ανάλογα με το είδοσ του νεροφ που χρθςιμοποιοφν ωσ 

επιβραδυντι. Αυτοί οι τφποι είναι:  

Ø Αντιδραςτιρεσ ελαφροφ φδατοσ. Αυτοί διακρίνονται ςτουσ δφο επιμζρουσ τφπουσ: 

Αντιδραςτιρασ πεπιεςμζνου φδατοσ και ηζοντοσ φδατοσ.  

Ø Αντιδραςτιρεσ βαρζoσ φδατοσ που με τθ ςειρά τουσ διακρίνονται ςε πεπιεςμζνου 

βαρζοσ φδατοσ και αντιδραςτιρασ ηζοντοσ βαρζoσ φδατοσ.  



Τπάρχουν επίςθσ οι αερόψυκτοι πυρθνικοί 

αντιδραςτιρεσ που χρθςιμοποιοφν ωσ 

επιβραδυντι γραφίτθ και ωσ ψυκτικό μζςο 

διοξείδιο του άνκρακα ι ιλιο. Η τεχνολογία 

με το διοξείδιο του άνκρακα ζχει 

ςταματιςει να αναπτφςςεται και θ Μεγάλθ 

Βρετανία που ζχει αρκετοφσ τζτοιουσ 

ςκοπεφει να τουσ αν τικαταςτιςει, αλλά με 

το ιλιο υπάρχει πρόταςθ για ζνα εντελϊσ 

κλειςτό κφκλωμα όπου το αζριο ςε ψθλι 

κερμοκραςία (περίπου 850°C) από τον αντιδραςτιρα κα κινεί αεριοςτρόβιλο με 

αναμενόμενθ κερμοδυναμικι αποδοτικότθτα 48%. Σο ιλιο ζχει το πλεονζκτθμα να είναι 

χθμικά και πυρθνικά αδρανζσ, ενϊ τα καφςιμα ενόσ τζτοιου αντιδραςτιρα δε κα μποροφν 

να λειϊςουν ςε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ψυκτικισ λειτουργίασ.  

Ζνασ άλλοσ τφποσ πυρθνικϊν αντιδραςτιρων που ζχουν καταςκευαςτεί είναι οι 

αναπαραγωγοί αντιδραςτιρεσ. Ο αναπαραγωγόσ αντιδραςτιρασ αποτελεί είδοσ 

πυρθνικοφ αντιδραςτιρα που παράγει περιςςότερα καφςιμα κατά τθ λειτουργία του 

από όςα καταναλώνει. τον αναπαραγωγό πυρθνικό αντιδραςτιρα, το καφςιμο 

περιζχει πλουτϊνιο ι ουράνιο υψθλοφ εμπλουτιςμοφ. Ζνα ςτρϊμα ουρανίου 

περιβάλλει αυτό το καφςιμο από το οποίο διαφεφγουν νετρόνια που προςκροφουν ςτο 

ουράνιο, μετατρζποντασ ζτςι ζνα μζροσ του ςε πλουτϊνιο που χρθςιμοποιείται ωσ 

καφςιμο. Ο αντιδραςτιρασ αυτόσ δεν διακζτει επιβραδυντι και χρθςιμοποιεί νετρόνια 

υψθλισ ταχφτθτασ. Εξ αυτοφ του γεγονότοσ ονομάηεται και  αντιδραςτιρασ ταχζων 

νετρονίων. Επειδι το νερό από τθ φφςθ του είναι επιβραδυντισ νετρονίων, ςε τζτοιουσ 

αντιδραςτιρεσ χρθςιμοποιοφνται πρωτεφοντα ψυκτικά που δεν επιβραδφνουν τα νετρόνια 

όπωσ υγρό νάτριο και υγρόσ μόλυβδοσ.  

Ο πιο επιτυχισ αναπαραγωγόσ αντιδραςτιρασ είναι ο ρωςικόσ BN-600. Πρόκειται για 

δοκιμαςτικό ςτακμό που παράγει 600MW και εξάγει 560MW. το ζργο, με τθ Ρωςία 

ςυνεργάηονται θ Γαλλία, θ Ιαπωνία, και το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Λειτουργεί από το 1980 και 

ζχει αποδείξει τθν τεχνολογία του. Ζτςι θ Ρωςία αποφάςιςε να χτίςει ζνα ΒΝ-800 που 

αναμζνεται να λειτουργιςει το 2013 κι ζνα ΒΝ1200 μζχρι το 2020. Ενϊ ςε ζνα τυπικό 

αντιδραςτιρα με κερμικά νετρόνια 1kg ουράνιο αντιςτοιχεί με 90 τόνουσ πετρζλαιο, ςε ζνα 

αναπαραγωγό αντιδραςτιρα θ αντιςτοιχία φτάνει τουσ 5500 τόνουσ πετρζλαιο. Ζτςι, 

παράγονται και πολφ λιγότερα ραδιενεργά απόβλθτα.  

Ιςτορία:  

Παρά το γεγονόσ ότι οι επιςτιμονεσ μόλισ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ κατάφεραν να 

καταςκευάςουν τεχνθτοφσ πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ όπου γίνεται ελεγχόμενθ ςχάςθ, 

εντοφτοισ φυςικοί πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ προχπιρξαν περίπου ενάμιςι διςεκατομμφριο 

χρόνια πριν. Ανακαλφφκθκαν το 1972 από τον Γάλλο φυςικό Φρανςίσ Περζν ςτα ορυχεία 

ουρανίου του Όκλο, ςτθν Γκαμπόν τθσ Δυτικισ Αφρικισ. ε περίπου δεκαπζντε τοποκεςίεσ, 

αλλά και άλλων ραδιενεργϊν ιςοτόπων, ζλαβαν χϊρα πυρθνικζσ αντιδράςεισ ςχάςθσ πολφ 

παρόμοιεσ με αυτζσ που ςυμβαίνουν ςτο εςωτερικό ενόσ ςφγχρονου αντιδραςτιρα. Οι 



αντιδραςτιρεσ αυτοί "λειτοφργθςαν" για περίπου 150 εκατομμφρια χρόνια, "παράγοντασ" 

περίπου 100 kW ενζργειασ ςε αυτό το διάςτθμα.  

Ο πρϊτοσ πυρθνικόσ αντιδραςτιρασ καταςκευάςτθκε ςτα πλαίςια του ςχεδίου Μανχάταν, 

το 1942, υπό τθν κακοδιγθςθ του Ενρίκο Φζρμι ςτο Πανεπιςτιμιο του ικάγο. Σο καφςιμο 

που χρθςιμοποιικθκε ιταν φυςικό ουράνιο, το οποίο περιζχει ςε ποςοςτό μικρότερο του 

1% το ιςότοπο του ουρανίου U-235 και κατά 99% αποτελείται από U-238 το οποίο δεν 

υφίςταται εφκολθ ςχάςθ. Ο Φζρμι είχε παρατθριςει ότι θ ςχάςθ αυξανόταν όταν κάποιο 

μζςο επιβράδυνε τα νετρόνια και ζτςι ςτον πρϊτο πυρθνικό αντιδραςτιρα που 

καταςκεφαςε χρθςιμοποιικθκαν επιβραδυντζσ αποτελοφμενοι από γραφίτθ. Σο ουράνιο 

που αποτελοφςε το καφςιμο λαμβανόταν από οξείδιο του ουρανίου που τοποκετοφνταν ςε 

μεγάλεσ ποςότθτεσ πάνω ςτουσ ςτφλουσ του γραφίτθ. Ρυκμιςτικζσ ράβδοι καδμίου που 

ειςζρχονταν ςτον αντιδραςτιρα χρθςίμευαν ςτο να προλαμβάνεται θ αλυςιδωτι 

αντίδραςθ όταν αυτι δεν ιταν επικυμθτι. Ο Φζρμι, πριν τθ λειτουργία του αντιδραςτιρα, 

ζδωςε εντολι να αφαιρεκοφν όλεσ οι ρυκμιςτικζσ ράβδοι εκτόσ από μία θ οποία ιταν ικανι 

να ςταματιςει τθ δθμιουργία αλυςιδωτισ αντίδραςθσ. Μετά αφαιρζκθκε και αυτι 

ςταδιακά και ςε κάκε ςτάδιο ελεγχόταν ο ρυκμόσ τθσ ςχάςθσ για να διαπιςτωκεί αν ιταν 

ίδιοσ με αυτόν που είχε υπολογιςτεί κεωρθτικά. Όταν αφαιρζκθκε και το τελευταίο τμιμα 

τθσ ρυκμιςτικισ ράβδου, θ ζκλυςθ τθσ ενζργειασ ανοδικά ζφταςε ςε ζνα ςτακερό επίπεδο 

και αυτό αποτζλεςε τον πρϊτο (τεχνθτό) ζλεγχο πυρθνικισ ςχάςθσ.  

ιμερα:  

Είναι αλικεια πωσ ο πολιτιςμόσ μασ και το βιοτικό επίπεδό μασ εξαρτϊνται από ζναν 

επαρκι ανεφοδιαςμό με ενζργεια. Χωρίσ τθν ενζργεια, δεν κα ιμαςτε ςε κζςθ να 

κερμάνουμε τα ςπίτια μασ ι να μαγειρζψουμε τα τρόφιμά μασ. Σα υπεραςτικά ταξίδια και 

θ επικοινωνία δεν κα ιταν δυνατά, ενϊ τα εργοςτάςιά μασ δεν κα μποροφςαν πλζον να 

παραγάγουν τα αγακά που χρειαηόμαςτε. Κατά τθ διάρκεια του 20οφ αιϊνα, το παγκόςμιο 

εμπόριο και ο πλθκυςμόσ αυξικθκαν γρθγορότερα από ποτζ άλλοτε, όπωσ και θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ, θ οποία αυξικθκε περιςςότερο από δζκα φορζσ, με μια ςθμαντικι 

μετατόπιςθ από τισ "παραδοςιακζσ" πθγζσ προσ το πετρζλαιο, τα παράγωγα του, το φυςικό 

αζριο, τον υδροθλεκτριςμό και τθν πυρθνικι ενζργεια. Σο μεγαλφτερο μζροσ αυτισ τθσ 

αφξθςθσ ςυνζβθκε ςτα βιομθχανικά ζκνθ, όπου θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ των 

εμπορικϊν καυςίμων είναι περίπου 10 φορζσ περιςςότερο από αυτι ςτον αναπτυςςόμενο 

κόςμο. Εάν υποκζςουμε ότι ο αναπτυςςόμενοσ κόςμοσ κα χρθςιμοποιεί τελικά μόνο τθν 

μιςι από τθν κατά κεφαλιν ενζργεια που καταναλϊνεται από τα βιομθχανικά ζκνθ 

ςιμερα, τότε θ κατανάλωςθ τθσ παγκόςμιασ ενζργειασ κα αυξθκεί ακόμα περιςςότερο από 

το τριπλάςιο. Σα περιβαλλοντικά όμωσ προβλιματα που ςυνδζονται με τθν ενεργειακι 

παραγωγι και τθ χριςθ τθσ, είναι απαραίτθτο να εξεταςτοφν μαηί, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ τοπικισ αλλά και τθσ περιφερειακισ ρφπανςθσ, όπωσ και του πολυςυηθτθμζνου 

προβλιματοσ τθσ παγκόςμιασ κζρμανςθσ.  

ε ολόκλθρο τον κόςμο λειτουργοφν ςιμερα 438 πυρθνικοί ςτακμοί, που καλφπτουν 

το 16% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια και το 83% των αναγκϊν ςε 

θλεκτρικι ενζργεια των βιομθχανικϊν χωρϊν, ςφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Διεκνοφσ 

Τπθρεςίασ Ατομικισ Ενζργειασ (ΙΑΕΑ). Η Γαλλία κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτον κατάλογο 

των εξαρτθμζνων από τθν πυρθνικι ενζργεια χωρϊν, με ποςοςτό εξάρτθςθσ 76,3%, 



ακολουκοφμενθ από τθ Λικουανία (73,7%), το Βζλγιο (56,8%), τθ λοβακία (53,4%), 

τθν Ουκρανία (47,3%), τθ Βουλγαρία (45%), τθν Ουγγαρία (42,2%), τθ Νότια Κορζα 

(40,7%), τθ ουθδία (39%) και τθν Ελβετία (38,2%). Η Δυτικι Ευρώπθ αρικμεί 150 

πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ και ο αρικμόσ τουσ δεν αναμζνεται να μεταβλθκεί 

αιςκθτά τα προςεχι χρόνια, εκτιμά θ IΑΕΑ, προςκζτοντασ ότι οι 118 αντιδραςτιρεσ 

τθσ βόρειασ Αμερικισ παρζχουν το 20% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ Ηνωμζνεσ 

Πολιτείεσ και το 12% ςτον Καναδά. Η Μζςθ Ανατολι και θ Αςία, που αρικμοφν 

ςυνολικά 94 αντιδραςτιρεσ, ακολουκοφν μια ςαφι πολιτικι ανάπτυξθσ τθσ 

πυρθνικισ ενζργειασ ''και ιδιαίτερα θ Κίνα, θ Ινδία, θ Νότια Κορζα και θ Ιαπωνία'', 

επιςθμαίνει θ IΑΕΑ, προςκζτοντασ ότι ςτισ περιοχζσ αυτζσ βρίςκονται 31 ςυνολικά 

πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ, ςε ςτάδιο καταςκευισ. Χρειαηόμαςτε τθν πυρθνικι 

ενζργεια; Προφανϊσ όχι, εάν το μόνο που φροντίηουμε είναι να ζχουμε αρκετι 

ενζργεια για τα επόμενα 100-200 ζτθ, για να ςυνεχίςουμε τουσ τρζχοντεσ ςπάταλουσ 

τρόπουσ τθσ ηωισ μασ. Αλλά μετά πρζπει να καταβάλουμε τθν τιμι από τθν άποψθ τθσ 

ρφπανςθσ: οι αποςτειρωμζνεσ λίμνεσ και τα δάςθ που κα πεκάνουν, θ αλλαγι του 

κλίματοσ και οι διεκνείσ εντάςεισ που κα δθμιουργθκοφν και για το τελευταίο ίχνοσ 

του πετρελαίου. Για να αποφφγουμε αυτζσ τισ ςυνζπειεσ, τζτοια καφςιμα πρζπει να 

αντικαταςτακοφν από τισ μθ ρυπαντικζσ πθγζσ, και θ μόνθ ρεαλιςτικι δυνατότθτα 

είναι θ πυρθνικι ενζργεια. Εάν φροντίηουμε για τθ Γθ, ναι χρειαηόμαςτε τθν πυρθνικι 

ενζργεια.  

 

ΠΤΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 
Σα ιςχυρότερα όπλα που καταςκεφαςε 
μζχρι ςτιγμισ ο άνκρωποσ είναι τα 
πυρθνικά όπλα. ε αυτά παρατθροφμε 
τθν μεγαλφτερθ απελευκζρωςθ 
ενζργειασ που παρατθρείται ςτισ 
πυρθνικζσ αντιδράςεισ. Η πανίςχυρθ 
αυτι δφναμθ αντλείται ακριβϊσ από 
τζτοιου είδουσ αντιδράςεισ. Όλα τα είδθ 
πυρθνικϊν όπλων χαρακτθρίηονται ωσ 
όπλα <<μαηικισ καταςτροφισ>>, ςε 
αντίκεςθ με τα άλλα που χαρακτθρίηονται ωσ <<ςυμβατικά>>.  
 

Σα πυρθνικά όπλα, είναι όπλα εκρθκτικισ ενζργειασ που βαςίηονται ςτθν πυρθνικι 
ενζργεια, θ οποία αποδεςμεφεται κατά τθ αλυςιδωτι πυρθνικι αντίδραςθ ςχάςθσ 
των βαρζων πυρινων (ατομικά όπλα) ι κατά τθ κερμοπυρθνικι αντίδραςθ 
ςφντθξθσ (ςυνζνωςθσ) των ελαφρϊν πυρινων (υδρογονικά ι κερμοπυρθνικά 
όπλα).Διακρίνουμε τρεισ τφπουσ πυρθνικϊν οπλϊν:    

Σα όπλα που ςυνικωσ ονομάηονται ατομικά, ςτα οποία όλθ θ ενζργεια τθσ 
ζκρθξθ οφείλεται ςτθν αλυςιδωτι αντίδραςθ ςχάςθσ των πυρινων. Η 
γόμωςθ, καταςκευαςμζνθ από ςχάςιμο υλικό, χωρίηεται ςε μερικά τμιματα 
και θ μάηα του κάκε τμιματοσ είναι μικρότερθ από τθν κρίςιμθ. Για τθν 
αφξθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ του ςχάςιμου υλικοφ θ γόμωςθ 
περιβάλλεται με ανακλαςτζσ  νετρονίων. Η ςφνδεςθ των τμθμάτων τθσ 



γόμωςθσ πετυχαίνεται με τθν ζκρθξθ κοινισ εκρθκτικισ ουςίασ με τθ 
βοικεια πυροδοτικοφ μθχανιςμοφ. τα πυρθνικά όπλα ςχάςθσ θ αλυςιδωτι 
αντίδραςθ ζχει τελείωσ ανεξζλεγκτθ δράςθ ςε αντίκεςθ με τουσ πυρθνικοφσ 
αντιδραςτιρεσ ςχάςθσ ςτουσ οποίουσ είναι ελεγχόμενθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ 
ςε κάκε κλάμα του δευτερολζπτου διαςπάται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 
πυρινων που απελευκερϊνουν αςφλλθπτθ ποςότθτα ενζργειασ με μια 
τρομακτικι ζκρθξθ. 
 
 

Σα πιο καταςτροφικά όπλα από όλα είναι τα πυρθνικά όπλα ςφντθξθσ ςτα 
οποία για να πυροδοτθκεί θ ςφντθξθ χρθςιμοποιείται και μια βόμβα ςχάςθσ. 
Σα όπλα αυτά όμωσ είναι ευρζωσ γνωςτά ωσ κερμοπυρθνικά όπλα ι βόμβεσ 
υδρογόνου. τα Όπλα αυτά θ ενζργεια τθσ ζκρθξισ τουσ οφείλεται βαςικά 
(ωσ 80-90%) ςτθ κερμοπυρθνικι αντίδραςθ ςφντθξθσ. Βαςικά τμιματα των 
όπλων αυτϊν είναι θ ατομικι  και  θ κερμοπυρθνικι γόμωςθ. αν 
αποτζλεςμα τθσ ζκρθξθσ τθσ  ατομικισ γόμωςθσ θ κερμοκραςία του 
μείγματοσ δευτζρου και τρίτου αυξάνεται ςτιγμιαία ωσ αρκετζσ δεκάδεσ  
εκατομμφρια βακμοφσ, πράγμα που δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ για τθν 
αποτελεςματικι διεξαγωγι τθσ διεργαςίασ ςφνκεςθσ του θλίου. Η 
κερμοπυρθνικι γόμωςθ μπορεί επίςθσ να αποτελείται και από άλλα 
ελαφριά ςτοιχεία όπωσ π.χ. από δευτζριο και λίκιο. 
 
 

 
 
 



 
 
 

Σα όπλα που θ ενζργεια ζκρθξισ  τουσ  αποδεςμεφεται ςαν αποτζλεςμα διαδοχικισ 
εξζλιξθσ  τριϊν  πυρθνικϊν  αντιδράςεων:ςχάςθ  πυρινων U235, Pu239 ι U233 
(πρϊτθ βακμίδα), ςφντθξθ  ελαφριϊν  πυρινων  τθσ  κερμοπυρθνικισ  γόμωςθσ  
(δεφτερθ  βακμίδα)  και  ςχάςθ πυρινων U238  (τρίτθ  βακμίδα).  Σο  βαςικό  μζροσ  
τθσ  ενζργειασ  αποδεςμεφεται  ςαν  αποτζλεςμα  ςχάςθσ  των  πυρινων  U238  από  
τα  νετρόνια  που  ελκφονται   κατά  τθ  κερμοπυρθνικι  αντίδραςθ  τθσ  ςφντθξθσ.  
Η  ενζργεια  των  νετρονίων  αυτϊν  φτάνει  ςτα  14  MeV,  δθλ.  ξεπερνά  ςθμαντικά  
τθν  κρίςιμθ  ενζργεια  ςχάςθσ  των  πυρινων  U238  (2  MeV).  Η  χρθςιμοποίθςθ  
του  περιςςότερο  διαδεδομζνου  ιςοτόπου  U238  ςαν  ςχάςιμου  υλικοφ  αποτελεί  
ςθμαντικι  ιδιομορφία  των  όπλων  του  τφπου  αυτοφ.  Η  χρθςιμοποίθςθ  του  
U238  επζτρεψε  να  αυξθκεί  ςθμαντικά  θ  ιςχφσ  τθσ  πυρθνικισ  ζκρθξθσ  και  ζτςι  
να  αυξθκεί  θ  μαχθτικι  αποτελεςματικότθτα  των  πυρθνικϊν  όπλων. 
 

Πυρθνικά πυρομαχικά : Είναι γνωςτά αρκετά πυρθνικά όπλα με τθ μορφι βομβϊν 
αεροπλάνων, αεριοπροωκοφμενων βλθμάτων , καλάςςιων τορπιλϊν, βλθμάτων 
πυροβολικοφ και ναρκϊν, που ονομάηονται πυρθνικά πυρομαχικά. Είναι δθλαδι 
πυρομαχικά (βόμβεσ, πφραυλοι, νάρκεσ, τορπίλεσ, βλιματα πυροβολικοφ) με 
πυρθνικι γόμωςθ. Η ιςχφσ τουσ υπολογίηεται ςε ιςοδφναμο τολουόλθσ τθσ 
γόμωςθσ. Η απόςταςθ τθσ δράςθσ τουσ εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράσ τουσ 
ςτο ςτόχο(αεροπορία, πυροβολικό, πφραυλοι). 
Παράγοντεσ καταςτροφισ από τθν ζκρθξθ πυρθνικϊν όπλων είναι το κφμα κροφςθσ, 
θ φωτεινι ακτινοβολία και θ ραδιενζργεια που προκαλοφν τραυματιςμοφσ, 
εγκαφματα, κλάςεισ και τθ νόςο των ακτίνων. 
 
 

τρατιωτικι χριςθ 
Η πρϊτθ και πιο καταςτροφικι χριςθ τθσ πυρθνικισ βόμβασ ςτον κόςμο ζγινε ςτισ 
6 και 9 Αυγοφςτου του 1945 κατά τθν διάρκεια του Β’ παγκοςμίου πολζμου όταν ο 
τότε πρόεδροσ των Η.Π.Α αποφάςιςε τθν διπλι χριςθ τθσ ϊςτε όπωσ πίςτευε να 
προλάβει να ςϊςει 500.000 αμερικάνικεσ ηωζσ που κα ζπεφταν ςτα πεδία των 
μαχϊν με τουσ Ιάπωνεσ αν ο πόλεμοσ ςυνεχιηόταν. 



Οι λόγοι που ο πρόεδροσ των Η.Π.Α αποφάςιςε αυτιν τθν ςτρατιωτικι χριςθ τθσ 
πυρθνικισ βόμβασ ιταν :α) για πειραματικοφσ λόγουσ και β) για να αναγκαςτεί ο 
τότε Ιάπωνασ αυτοκράτορασ να παραδοκεί και να λιξει ο Βϋ παγκόςμιοσ πόλεμοσ. 
Μόνο θ βόμβα ςτθ Χιροςίμα ιταν αρκετι και για τουσ δφο ςτόχουσ. Η δεφτερθ 
βόμβα ςτο Ναγκαςάκι ιταν απλόσ ζνα δεφτερο πείραμα μια διαφορετικι βόμβα. 
Από τότε μζχρι ςιμερα ζχουν γίνει χριςεισ πυρθνικϊν όπλων μόνο για 
πειραματικοφσ ςκοποφσ ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ. 
Σα αποτελζςματα μιασ πυρθνικισ ζκρθξθσ είναι καταςτροφικά και αυτό ζχει 
αποδεχτεί και ςτον Β’ παγκόςμιο πόλεμο με τθν δφο Ιαπωνικϊν πόλεων και τθν 
αφαίρεςθ χιλιάδων ηωϊν. 
 

Χιροςίμα 
Η πυρθνικι βόμβα ουρανίου που 
ρίφκθκε ςτθν Χιροςίμα ςκότωςε άμεςα 
70.000 ανκρϊπουσ. Περίπου το 69% των 
οικοδομθμάτων τθσ πόλεωσ 
καταςτράφθκε εντελϊσ και ζνα άλλο 
6,6% υπζςτθ ςοβαρζσ ηθμιζσ. Κατά τουσ 
επόμενουσ μινεσ, περί τουσ 60.000 
ακόμα ανκρϊπουσ απεβίωςαν από 
τραφματα ι ζκκεςθ ςε ραδιενζργεια. Επί 
του ςυνόλου των κανάτων εκτιμάται ότι 
το 60% οφείλεται ςτθν αρχικι κερμοκραςία (από ακαριαία ολικι εξαζρωςθ ι τιξθ 
του ςϊματοσ μζχρι εγκαφματα),  το 20% από μθχανικό τραυματιςμό από τθ 
ραδιενζργεια. Από το 1945 μζχρι ςιμερα, αρκετζσ  χιλιάδεσ ακόμα χιμπακοφςα 
ζχουν πεκάνει από αςκζνειεσ που προκάλεςε 
θ ζκρθξθ τθσ βόμβασ οι περιςςότεροι από 
λευχαιμία, λζμφωμα, καρκίνο των 
πνευμόνων και άλλα είδθ καρκίνου. 
Ναγκαςάκι 
Η  βόμβα  πλουτωνίου  που  κατζςτρεψε  το  
βόρειο  τμιμα  τθσ  πόλεωσ  και  ςκότωςε  
άμεςα  40.000  ανκρϊπουσ.  φμφωνα  με  
ςτατιςτικζσ,  ο  τελικόσ  απολογιςμόσ  ιταν  
73.884  νεκροί,  74.909  τραυματίεσ  και  
120.820  αςκενείσ. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  Ψυχρόσ  Πόλεμοσ 
Ο  Ψυχρόσ  Πόλεμοσ  ιταν  ο  γεωπολιτικόσ,  ιδεολογικόσ  και  οικονομικόσ  αγϊνασ  
μεταξφ  των  δυο  υπερδυνάμεων,  ΗΠΑ  και  ΕΔ  μετά  το  Βϋ  Παγκόςμιο  Πόλεμο.  
Κράτθςε  από  το  1947,  μζχρι  τθν  πτϊςθ  του  τείχουσ  του  Βερολίνου  ςτισ  11  
Νοεμβρίου  1989  και  λίγο  αργότερα  τθν  πτϊςθ  των  κομμουνιςτικϊν  
κακεςτϊτων  ςτα  άλλα  κράτθ  επιρροισ  τθσ  ΕΔ. 
Ονομαηόταν  Ψυχρόσ  Πόλεμοσ  γιατί  δεν  διεξιχκθ  ποτζ  ζνοπλθ  ςφγκρουςθ  
μεταξφ  των  ΗΠΑ  και  τθσ  ΕΔ.  Ο ‘’πόλεμοσ’’  ζγινε  με  τθ  μορφι  αγϊνα  
επικράτθςθσ  ςε  διάφορουσ  τομείσ  όπωσ  τα  ςυμβατικά  και  τα  πυρθνικά  όπλα,  
τα  δίκτυα  ςυμμαχιϊν,  οικονομία  και  οικονομικοφσ  αποκλειςμοφσ,  προπαγάνδα,  
καταςκοπεία,  πολζμουσ  ςε  περιφερειακά  κράτθ,  και  τον  ανταγωνιςμό  για  τθν  
κατάκτθςθ  του  διαςτιματοσ. 
Ο  Ψυχρόσ  Πόλεμοσ  βαςίςτθκε  ςτο  φόβο  και  των  δυο  πλευρϊν  για  τθν  απειλι  
χριςθσ  πυρθνικϊν  όπλων  και  για  το  λόγο  αυτό  και  οι  δυο  πλευρζσ  ανζπτυξαν  
πολιτικζσ  αποφυγισ  τθσ  χριςθσ  τουσ.  Κατά  τθ  διάρκειά  του,  δε  
χρθςιμοποιικθκαν  ποτζ  πυρθνικά  όπλα. 
Μια  ιςτορικι  επιςιμανςθ,  είναι  ότι  το  ζτοσ  1987,  επειδι  δεν  πιγαινε  άλλο  
αυτι  θ  κατάςταςθ  με  τα  ανεξζλεγκτα  πυρθνικά  όπλα,  υπογράφτθκε  μια  
ςυνκικθ  ανάμεςα  ςτθν  Αμερικι  και  τθν  Ρωςία  που  ςκοπό  είχε  τθν  
αυτοκαταςτροφι  όλων  των  πυρθνικϊν  κεφάλων  με  αποτζλεςμα  να  μθν  
υπάρχουν  εχκροπραξίεσ  και  απειλζσ  ανάμεςα  ςτισ  δφο  αυτζσ  χϊρεσ.  



 
 

Η εκτεταμζνθ  χριςθ των πυρθνικϊν όπλων ςτο μζλλον κα ζχει καταςτροφικά 
αποτελζςματα και ςτθν ζςχατθ των περιπτϊςεων μπορεί να προκαλζςει μζχρι και 
τθν καταςτροφι τθσ γθσ. 
 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΠΡΩΣΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ 
 

Η αρχι για τθν καταςκευι τθσ ατομικισ βόμβασ είχε ξεκινιςει από τισ αρχζσ του 
2οφ αιϊνα, αλλά ο Β’ παγκόςμιοσ πόλεμοσ ζκανε τθν ανάγκθ δθμιουργίασ τθσ 
επιτακτικι. 

 
 

Είναι ειρωνεία τθσ ηωισ, αλλά θ πιο ουςιαςτικι βοικεια για τθν τεχνογνωςία τθσ 
ατομικισ ζκρθξθσ δόκθκε από ανκρϊπουσ που είχαν φφγει κυνθγθμζνοι ι 
αυτοεξόριςτοι από τθν Γερμανία λόγω τθσ ανόδου του Χίτλερ ςτθν εξουςία το 1933. 
Κανείσ δεν κζλει να φαντάηεται το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ αν ο Χίτλερ είχε 
προλάβει να δθμιουργιςει πρϊτοσ τθν ατομικι βόμβα ι αν ζςτω άνκρωποι όπωσ ο 
Αϊνςτάιν ι άλλοι επιςτιμονεσ δεν είχαν καταφζρει να αποδράςουν από τθ ναηιςτικι 
Γερμανία. Οι επικεφαλείσ των δυο πυρθνικϊν προγραμμάτων των δφο αντιπάλων 
ιταν για τθ Γερμανία ο Χάιηενμπερκ και για τουσ αμερικανοφσ ο Ρόμπερτ 
Οπενχάιμερ. 
τισ 16 Ιουλίου 1945 οι Αμερικάνοι κάνουν μυςτικι δοκιμι τθσ πρϊτθσ βόμβασ ςτθν 
ζρθμο του Νζου Μεξικοφ. Η ςτρατιωτικι και πολιτικι εξουςία είναι ενκουςιαςμζνθ 
από τθν <<αποτελεςματικότθτά>>  τθσ, αλλά οι επιςτιμονεσ που τθν δθμιουργοφν 
τρομοκρατοφνται με τισ ςυνζπειεσ του δθμιουργιματόσ τουσ. Ο ίδιοσ ο Οπενχάιμερ 
τθ ςτιγμι τθσ δοκιμισ, βλζποντασ το φρικτό μανιτάρι να ανεβαίνει ςτον ουρανό, 
ψικυρίηει ςτίχουσ από ζνα ινδικό ζποσ <<Ζγιναν ο κάνατοσ, θ καταςτροφι του 
κόςμου>>. Και δεν είχε και άδικο! Και αν οι ίδιοι οι επιςτιμονεσ που δθμιοφργθςαν 
τθν ατομικι βόμβα ζνιωκαν αποτροπιαςμό για τον τρόπο με τον οποίο ο άνκρωποσ 



κα χρθςιμοποιοφςε τθν ανακάλυψι τουσ, το πολιτικο-ςτρατιωτικό κατεςτθμζνο των 
ΗΠΑ δεν μποροφςε να κρφψει τον ενκουςιαςμό του. 
Γιϋ αυτοφσ θ ολικι καταςτροφι πυκνοκατοικθμζνων περιοχϊν του αντιπάλου ιταν 
απλϊσ ζνα μεγάλο πείραμα μια παγκόςμια επίδειξθ ιςχφοσ τθσ νζασ μεγάλθσ 
υπερδφναμθσ που ζβγαινε νικιτρια μετά τον πόλεμο. Όταν ο Οπενχάιμερ 
αιςκάνκθκε τισ τραγικζσ ςυνζπειεσ του δθμιουργιματόσ του και μετζφερε ςτον 
Σροφμαν τισ ενοχζσ του, λζγοντάσ του << Ζχω αίμα ςτα χζρια μου>>, ο Σροφμαν του 
απάντθςε << Σράβα να τα πλφνεισ λοιπόν>>. 
Πζρςι ςε μια εκπομπι ο 85χρονοσ ςιμερα πλοθγόσ του αεροςκάφουσ που πζταξε 
το μοιραίο πρωινό ςτον ουρανό τθσ Χιροςίμα, ταγματάρχθσ Θζοντορ Βαν Κιρκ, 
δθλϊνει κυνικά << Δεν μετανιϊνω ςτον ελάχιςτο. Ήταν μια ςωςτι αποςτολι. Αν 
μου δινόταν θ ευκαιρία- κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ – κα το ζκανα ξανά>>. 
Παρόμοιου φφουσ και ικουσ ιταν και θ διλωςθ του κακθγθτι Χάρλοντ Άγκνιου << 
Η ρίψθ τθσ ατομικισ βόμβασ ςτθν Χιροςίμα κα μποροφςεσ να πεισ ότι ιταν μια 
δοκιμι>>. Δεν ζλειψαν και κάποιεσ τραγικζσ γελοιότθτεσ, όπωσ του ςτρατθγοφ 
Γκροβσ, ο οποίοσ ςε αναφορά του ςτο Κογκρζςο μετά το βομβαρδιςμό τθσ Χιροςίμα 
και Ναγκαςάκι χρθςιμοποίθςε τθν ακόλουκθ ζκφραςθ << Ο κάνατοσ από 
ραδιενζργεια είναι ο πιο ευχάριςτοσ>>. Αλλά και ο δθμοςιογραφικόσ κλάδοσ δεν 
πιγε πίςω ςε κυνικότθτα. Ο Γουίλιαμ Λόρενσ είχε μια ςειρά από αποκλειςτικότθτεσ. 
Ήταν ο μόνοσ δθμοςιογράφοσ που παρακολοφκθςε βιμα-βιμα τθν εξζλιξθ 
καταςκευισ τθσ ατομικισ βόμβασ, ο μόνοσ δθμοςιογράφοσ που ιταν αυτόπτθσ 
μάρτυρασ ςτθν πρϊτθ πυρθνικι δοκιμι ςτο Νζο Μεξικό, ενϊ ςυμμετείχε και ςτισ 
αποςτολζσ που ζριξαν τισ δφο ατομικζσ βόμβεσ 
Ζγραφε λοιπόν ο Λόρενσ ςε άρκρο του που δθμοςιεφτθκε ςτουσ << Νew York 
Times>> ςτισ 9 επτεμβρίου, ενϊ ιταν μζςα ςτθν πτιςθ του κανάτου που 
κατευκυνόταν ςτο Ναγκαςάκι << Νιϊκει άραγε κανείσ οποιαδιποτε ςυμπόνια ι  
οίκτο για τουσ φτωχοδοφλουσ  που κα πεκάνουν Όχι, όταν ςκεφτεί κανείσ το Περλ 
Χάρμπορ και τθν πορεία κανάτου του Μπαταάν>>. θμειϊνουμε ότι ο Λόρενσ για 
τισ ανταποκρίςεισ του αυτζσ, που δθμοςιεφτθκαν ςε ςυνζχειεσ ςτουσ << New York 
Times>>, πιρε το 1945 το βραβείο Ποφλιτηερ… 
Σο 1939 Γερμανοί Φυςικοί απζδειξαν πωσ ιταν δυνατό να αναπτυχκεί ζνα 
πανίςχυρο όπλο με τθ μζκοδο τθσ πυρθνικισ ςχάςθσ του ουρανίου. Σο Γερμανικό 
πυρθνικό πρόγραμμα υπονομεφτθκε όταν ζγινε γνωςτό το κόςτοσ και θ 
πολυπλοκότθτα τθσ καταςκευισ. Ο Χίτλερ δυςπιςτοφςε ζναντι τθσ ςφγχρονθσ 
Φυςικισ χαρακτθρίηοντασ τθν επιςτιμθ των Εβραίων. Ζτςι Γερμανοί επιςτιμονεσ 
που είχαν μεταναςτεφςει ςτισ ΗΠΑ ςυνζλαβαν ςτισ ζρευνεσ των ςυμμάχων. 
Βρετανοί επιςτιμονεσ ςθμείωςαν προόδουσ και παράδωςαν τα πορίςματά τουσ 
ςτισ ΗΠΑ.  το Αμερικανικό πρόγραμμα Μανχάταν εργάςτθκαν 150.000 άτομα για 4 
χρόνια. Σο 1944 είχε παραχκεί ςχάςιμο υλικό για τθν παραγωγι δφο βομβϊν. τισ 
16 Ιουλίου 1945 θ βόμβα δοκιμάςτθκε επιτυχϊσ από τθν ερευνθτικι ομάδα ςτο Λοσ 
Άλαμοσ τθσ αεροπορικισ βάςθσ Αλαμαγόρδο. Σο υπουργείο άμυνασ των ΗΠΑ 
ςτζλνει ζνα αινιγματικό τθλεγράφθμα ςτον πρόεδρο Σροφμαν που βρίςκεται ςτο 
Πότςνταμ  ϋϋ Ο τοκετόσ ιταν αίςιοσϋϋ. Η πρϊτθ ατομικι βόμβα ζκανε τθν καρδιά των 
καταςκευαςτϊν τθσ να γεμίςει από υπερθφάνεια αλλά και τρόμο. ϋϋ Καταλάβαμε 
ότι θ ηωι μασ είχε αλλάξει πια οριςτικά και δεν κα ιταν ποτζ θ ίδια πρϊτα ϋϋ είπε 
μελαγχολικά ο φυςικόσ Rober Openhaimer. 
Η ζκκεςθ τθσ επιτροπισ Frank εφιςτοφςε τθν προςοχι του προζδρου των ΗΠΑ 
ςτουσ τρομεροφσ κινδφνουσ που εγκυμονοφςε θ χριςθ τθσ βόμβασ για τθν 
ανκρωπότθτα. Αλλά ςτισ 3 Αυγοφςτου ο Σροφμαν είχε πάρει πλζον τθν απόφαςι 



του. Να ριχκεί θ βόμβα, το ταχφτερο και ςε πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ. Καταρτίηεται 
κατάλογοσ υποψθφίων πόλεων. Κοκοφρα, Χιροςίμα, Γιακοχάμα, Ναγκαςάκι. τθν 
αρχι είχε μπει και το Κιότο αλλά ςβιςτθκε μετά από παρζμβαςθ αξιωματοφχου 
λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ τθσ ωσ αρχαίου κρθςκευτικοφ και καλλιτεχνικοφ 
κζντρου Ιαπωνίασ........ 

 

ΣΟ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΑΣΤΧΗΜΑ ΣΟ ΣΕΡΝΟΜΠΙΛ 
 

Η Άνια ηει ςτθν πόλθ Γκόμελ τθσ Λευκορωςίασ και είχε ζνα πιςτοποιθτικό με τον 
αρικμό 000358. Δεν είναι πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ, οφτε γλωςςομάκειασ. 
Επιβεβαιϊνει ότι θ Άνια είναι κφμα του πυρθνικοφ ατυχιματοσ του Σςερνομπίλ κι 
ασ είναι μόλισ 15 χρονϊν. τα 4 τθσ χρόνια, ο καρκίνοσ ςθμάδεψε τθν αρχι μιασ 
ηωισ γεμάτθσ πόνο. Μια ομάδα γιατρϊν ζκρινε ότι κα πρζπει να λάβει ζνα 
Πιςτοποιθτικό Σςερνομπίλ γιατί ο πατζρασ τθσ γεννικθκε ςε ζνα χωριό κοντά ςτο 
Σςερνομπίλ. Είναι ζνα κομμάτι χαρτί με το νοφμερο 000358, που τθσ δίνει το 
δικαίωμα για δωρεάν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ ςε επιλεγμζνα ιδρφματα. 
Όμωσ, οι ςυνζπειεσ και το κόςτοσ των πυρθνικϊν καταςτροφϊν ςτθν πρϊθν 
οβιετικι Ζνωςθ δεν μποροφν να μετρθκοφν τόςο απλά. Η Άνια είναι κάτι 
παραπάνω από ζνασ αρικμόσ. Σο Σςερνομπίλ, εργοςτάςιο παραγωγισ πυρθνικισ 
ενζργειασ το οποίο πιρε το όνομα του από τθν ομϊνυμθ μικρι πόλθ τθσ 
Ουκρανίασ, βρίςκεται ςτο εγκαταλελειμμζνο πλζον χωριό Πριπιάτ 132χλμ βόρεια 
του Κιζβου, κοντά ςτα ςφνορα Ουκρανίασ-Λευκορωςίασ. Μπικε ςε λειτουργία για 
τθ οβιετικι Ζνωςθ το 1977 ωσ πρότυπο πυρθνικό εργοςτάςιο. Εκεί, το ατφχθμα 
ςθμειϊκθκε τα ξθμερϊματα τθσ 26θσ Απριλίου 1986 όταν οι εργαηόμενοι ςτον 
πυρθνικό ςτακμό άρχιςαν τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ για ζνα πείραμα που 
ςκοπό είχε να ελζγξει τα ςυςτιματα αςφαλείασ, αλλά οδιγθςε ςτο μεγαλφτερο 
πυρθνικό ατφχθμα, το αποκαλοφμενο από πολλοφσ οβιετικι << Πομπθία>>. 
Σο πείραμα, δθλαδι το πρόγραμμα ζλεγχου, ςτον αντιδραςτιρα 4 του πυρθνικοφ 
εργοςτάςιου του Σςερνομπίλ, ιταν θ ικανότθτα τθσ  ςτροβιλογεννιτριασ με αρικμό 
8, να παρζχει ιςχφ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ. Η ςχεδίαςθ του ελζγχου ζγινε 
από τον αρχιμθχανικό ςχεδιαςμοφ του εργοςταςίου και ο ςκοπόσ του ιταν να 
ελεγχτεί αν είναι δυνατι με αυτι τθ μζκοδο θ παροχι αρκετισ ιςχφοσ ϊςτε να 
γίνεται εξαναγκαςμζνθ κυκλοφορία του νεροφ ςτο ςφςτθμα ψφξθσ του 
αντιδραςτιρα. Η ενζργεια αυτι είχε προβλεφτεί και είχε περιγλυφκεί ωσ 
ενδεχόμενθ λειτουργία ςτον ςχεδιαςμό των αντιδραςτιρων RBMK-1000 που 
χρθςιμοποιοφςε το Σςερνομπίλ. Αντίςτοιχοι ζλεγχοι είχαν γίνει το 1982 ςτον 



αντιδραςτιρα 3 και είχε βρεκεί ότι δεν είναι δυνατι θ παροχι ιςχφοσ για μεγάλο 
χρονικό διάςτθμα. Αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ πραγματοποίθςθ νζων ελζγχων με πιο 
ςφγχρονο ςχεδιαςμό το 1984 και το 1985. Η ιδζα για το πρόγραμμα ιταν θ 
πραγματοποίθςθ του ελζγχου ςε ςυνκικεσ όςο πιο κοντά ςε πραγματικζσ γίνεται, 
το 1986. Αφοφ επανεξετάςτθκε για άλλθ φορά προγραμματίςτθκε ο ζλεγχοσ να 
ξεκινιςει από τισ 25 Απριλίου του 1986 
Σο ατφχθμα ςυνζβθ ςτθ Μόςχα, ξθμερϊματα του αββάτου 26 Απριλίου του 1986. 
το εργοςτάςιο βρίςκονται περίπου 200 εργαηόμενοι των οποίων οι εναςχολιςεισ 
ςχετίηονται με τθν ομαλι λειτουργία των πυρθνικϊν αντιδραςτιρων 1,2 και 3 
κακϊσ και με το πρόγραμμα ζλεγχου που λάμβανε χϊρα ςτον αντιδραςτιρα 4 όπου 
και ςθμειϊκθκε θ ζκρθξθ. Αρχικά, ζγιναν 2 εκριξεισ ςτο κτιριο του αντιδραςτιρα 4. 
Σο αποτζλεςμα τουσ ιταν θ διάνοιξθ μιασ τρφπασ ςτθν οροφι του κτιρίου και θ 
εκτόξευςθ γραφίτθ, ςκυροδζματοσ και ςυντριμμιϊν. Ο πυρινασ του αντιδραςτιρα 
βρζκθκε ςε επαφι με το εξωτερικό περιβάλλον. Μεγάλο μζροσ του ουρανίου που 
χρθςιμοποιοφνταν ωσ καφςιμο ζφυγε ςτον αζρα μαηί με υπερουράνια ςτοιχεία και 
προϊόντα τθσ ςχάςθσ, παραςυρόμενα από τον καπνό ο οποίοσ ζφταςε ςε φψοσ 
1χλμ. Πυρκαγιά ξζςπαςε ςτθν οροφι πάνω από τον ςτρόβιλο του αντιδραςτιρα. 
Επίςθσ, φλόγεσ υπιρχαν ςτο εςωτερικό του κτιρίου μαηί με ατμοφσ και ςκόνθ. Ο 
γραφίτθσ που ζπαιηε το ρόλο του επιβραδυντι, αναφλζγει από τθν κερμότθτα και 
τθν ζκρθξθ. Ζνασ υπάλλθλοσ του εργοςταςίου που βριςκόταν πάνω από τον 
αντιδραςτιρα τθ ςτιγμι τθσ ζκρθξθσ ςκοτϊκθκε ακαριαία ενϊ ζνασ δεφτεροσ 
υπάλλθλοσ τραυματίςτθκε από τα ςυντρίμμια που ζπεςαν πάνω του. Λίγο μετά το 
ατφχθμα, ζφταςαν πυροςβζςτεσ οι οποίοι προςπάκθςαν να ςβιςουν τισ φλόγεσ, 
Δεν τουσ ενθμζρωςαν για το πόςο ραδιενεργοί ιταν οι καπνοί και τα ςυντρίμμια κι 
ζτςι πολλοί δζχτθκαν υψθλζσ δϊςεισ ραδιενζργειασ. Σο ίδιο και οι εργαηόμενοι που 
δοφλευαν εκείνθ τθν ϊρα ςτο εργαςτιριο. Η φωτιά ςτθν οροφι του ςτακμοφ και 
γφρω από τον αντιδραςτιρα 4 ζςβθςε ςτισ 5 πμ. Όμωσ αυτι ςτο εςωτερικό του 
αντιδραςτιρα ςυνζχιςε να καίει  μζχρι που τθν ζςβθςαν ελικόπτερα τα οποία 
πζταξαν υλικά όπωσ άμμο, μόλυβδο, πθλό, βόριο, μζςα ςτα φλεγόμενο 
αντιδραςτιρα. Σο νερό που είχε ειςαχτεί βιαςτικά ςτο κτιριο του αντιδραςτιρα ςε 
μια μάταιθ προςπάκεια να ςβθςτεί θ φωτιά, είχε γεμίςει το χϊρο κάτω από το 
πάτωμα του αντιδραςτιρα. Παράλλθλα, με το πυρωμζνο καφςιμο και άλλα υλικά 
ςτο πάτωμα του αντιδραςτιρα, είχαν αρχίςει να τρυπάνε το πάτωμα και να 
αναμειγνφονται με λιωμζνο τςιμζντο από τα τοιχϊματα του αντιδραςτιρα, 
δθμιουργϊντασ ζνα ραδιενεργό υγρό μεγάλου ιξϊδουσ , ςυγκρίςιμο με λάβα. Σα 
υλικά που ζριχναν τα ελικόπτερα, δροφςαν ςαν φοφρνοσ αυξάνοντασ τισ 
κερμοκραςίεσ από κάτω τουσ. Αν το υλικό αυτό ερχόταν ςε επαφι με το νερό, κα 
είχε ωσ αποτζλεςμα μια κερμικι ζκρθξθ, που πικανϊσ κα ιταν χειρότερθ από τθν 
αρχικι. Για να αποφευχκεί κάτι τζτοιο, ςτάλκθκαν από τθ οβιετικι κυβζρνθςθ 
ςτρατιϊτεσ και εργάτεσ ωσ προςωπικό εκκακάριςθσ. Σα χειρότερα ραδιενεργά 
κατάλοιπα ςυγκεντρϊκθκαν μζςα ςτα υπολείμματα του αντιδραςτιρα ο οποίοσ 
καλφφκθκε με ςάκουσ που περιείχαν  άμμο , μόλυβδο και βορικό οξφ. Μζχρι το 
Δεκζμβριο του 1986, κτίςτθκε μια μεγάλθ τςιμεντζνια ςαρκοφάγοσ για να 
ςφραγίςει τον αντιδραςτιρα και τα περιεχόμενά του. Σθ νφχτα, από 26 προσ 27 
Απριλίου, περιςςότερεσ από 24 ϊρεσ μετά τθν ζκρθξθ, θ επιτροπι που ερευνοφςε 
το ατφχθμα, ιρκε αντιμζτωπθ με πλικοσ αποδείξεων  για ιδιαίτερα υψθλά επίπεδα 
ραδιενζργειασ, και αρικμό ακτινοβολίασ. Ζτςι,  αναγκάςτθκε  να δϊςει εντολι για 
εκκζνωςθ τθσ κοντινισ πόλθσ του Πρυπιάτ. Η εκκζνωςθ ξεκίνθςε ςτισ 2 μμ. Σθσ 27θσ 
Απριλίου. Για να μειωκοφν οι αποςκευζσ, ειπϊκθκε ςτουσ κατοίκουσ ότι θ εκκζνωςθ 



ιταν διάρκεια 3 θμερϊν. Σο 1986 
όταν ςυνζβθ το πυρθνικό ατφχθμα, 
το ποςοςτό αφξθςθσ του 
πλθκυςμοφ ιταν 8%, ενϊ 14 χρόνια 
αργότερα, οι γεννιςεισ μειϊκθκαν 
από 17,2% ςε 9,7% και οι κάνατοι 
αυξικθκαν από 9,2% ςε 14,8%, 
γεγονόσ που οδιγθςε ςτθ μείωςθ 
του πλθκυςμοφ ςε 5,1% . Η ζλλειψθ 
νζων ανκρϊπων ςτθ περιοχι του 
Γκόμελ είχε αρνθτικό αντίκτυπο 
ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 
ανάπτυξθ των περιοχϊν που 
υπζςτθςαν το μεγαλφτερο πλιγμα από το ατφχθμα ςτο Σςερνομπίλ. τισ περιοχζσ 
αυτζσ, καταγράφεται ζλλειψθ  γιατρϊν και δαςκάλων, με αποτζλεςμα οι υποδομζσ 
τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ υγείασ να είναι ειδικότερα αδφναμεσ, ενϊ δεκάδεσ 
επιχειριςεισ αναγκάςτθκαν να ςταματιςουν τθν λειτουργία τουσ, λόγω ζλλειψθσ 
ειδικευμζνων προςωπικϊν. Οι κυβερνιςεισ τθσ Ουκρανίασ και τθσ Λευκορωςίασ 
προςπάκθςαν να αντιμετωπίςουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του δυςτυχιματοσ με μια 
ςειρά από προγράμματα οικονομικισ ανάπτυξθσ για τισ περιοχζσ, ςτα μζςα τθσ 
δεκαετίασ του ϋ90, χωρίσ να καταφζρουν να αντιμετωπίςουν ριηικά το πρόβλθμα. Σο 
Σςερνομπίλ, δεν επθρζαςε τθ ηωι μόνο όςων αναγκάςτθκαν να εγκαταλείψουν τισ 
εςτίεσ τουσ, αλλά και εκείνων που τουσ υποδζχτθκαν ςτισ πόλεισ και τα χωριά τουσ. 
Οι ςφγχρονοι οικιςμοί που χτιςτικϊν για να ςτεγάςουν τουσ πλθγζντεσ, ζκαναν  
τουσ  ντόπιουσ να τουσ βλζπουν με μιςό μάτι, ενϊ μεταξφ των νζων ανκρϊπων, 
δφςκολα αναπτυςςόταν ερωτικζσ ςχζςεισ, κακϊσ πάντα υπιρχε ο φόβοσ των 
γεννθτικϊν ανωμαλιϊν λόγω τθσ ραδιενζργειασ. 
Οι  επιπτώςεισ ςτθν τζχνθ και θ εξοικείωςθ με μια ηωι  με ραδιενζργεια 
 

Η ραδιενζργεια που απελευκερϊκθκε από τον αντιδραςτιρα 4 του Σςερνομπίλ, 
επθρζαςε οριςμζνεσ  απομακρυςμζνεσ  περιοχζσ  τθσ νότιασ Λευκορωςίασ και τθσ 
βόρειασ  Ουκρανίασ, που διατθροφςαν ωσ τότε τθ δικι τουσ κουλτοφρα, τα δικά 
τουσ ικθ και ζκιμα. Πολλά ςτοιχεία αυτισ τθσ παράδοςθσ, πίνακεσ, πιλινα ςκεφθ 
και γεωργικοί εξοπλιςμοί, μπορεί να τα δει κανείσ πλζον μόνο ςτα μουςεία των 
μεγάλων πόλεων των 2 χωρϊν. Η εμπειρία του Σςερνομπίλ, απαςχόλθςε πολλοφσ 
ςυγγραφείσ, ηωγράφουσ και παραγωγοφσ ταινιϊν που κζλθςαν να αποτυπϊςουν το 
δράμα. Εκτόσ των περιοχϊν που εριμωςαν, υπάρχουν και εκείνεσ που οι άνκρωποι 
πρζπει να ςυνεχίςουν να ηουν με τθ ραδιενζργεια. Ομάδεσ ψυχολόγων, 
κοινωνιολόγων, ειδικϊν ςτθ διαχείριςθ κίνδυνου, ςτο περιβάλλον και ςε αγροτικά 
ηθτιματα, εργάηονται από κοινοφ με τουσ κατοίκουσ των πλθγζντων περιοχϊν και 
αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Οι  κάτοικοι των 
ςυγκεκριμζνων περιοχϊν, διδάςκονται πϊσ να εκτρζφουν οικόςιτα ηϊα και να 
ετοιμάηουν φαγθτό με χαμθλότερα ποςοςτά ραδιενζργειασ, μακαίνοντασ να ηουν 
με τισ επιπτϊςεισ τθσ πυρθνικισ καταςτροφισ του Σςερνομπίλ. 
 

 
 
 
 



Οι περιβαλλοντικζσ επιπτώςεισ 

 
Σο ατφχθμα του Σςερνομπίλ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ραδιενεργό ρφπανςθ 18.000 
τετραγωνικϊν χιλιομζτρων καλλιεργιςιμθσ γθσ, εκ των οποίων τα 2.640 τ.χλμ δεν 
μποροφν να καλλιεργθκοφν. τθν Ουκρανία, το 40% τθσ δαςικισ ζκταςθσ υπζςτθ 
ρφπανςθ. τα δάςθ, τα κωνοφόρα δζντρα και τα πλατφφυλλα φυτά απορρόφθςαν 
τθν ραδιενζργεια  ςαν ςφουγγάρια και τα νεκρά φφλλα και οι βελόνεσ μετζφεραν 
τθν ρφπανςθ ςτο ζδαφοσ. Οι ειδικοί εκτιμοφν ότι ςτθν επόμενθ 10ετία, θ 
ραδιενζργεια κα ςυςςωρευτεί ςτο ξφλο των δζντρων. Προσ το παρόν, το 
μεγαλφτερο ποςοςτό ρφπανςθσ ςυγκεντρϊνεται ςε τοπικά φυτά και φροφτα του 
δάςουσ, όπωσ τα μοφρα, τα μανιτάρια, τα ρείκια, τισ λειχινεσ και τισ φτζρεσ. Αυτά 
δεν είναι τα μόνα που επθρεάςτθκαν από τθν ραδιενζργεια του Σςερνομπίλ, αλλά 
πολλά ακόμθ είδθ μολφνκθκαν ανάλογα με το είδοσ, τον τφπο τθσ ρίηασ του και τα 
χαρακτθριςτικά του εδάφουσ. Όςο μικρότερθ θ ρίηα των φυτϊν, τόςο μεγαλφτεροσ 
ιταν ο κίνδυνοσ μόλυνςισ τουσ. Η καλλιζργεια ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθ ρφπανςθ 
του εδάφουσ. Σα λιβάδια και τα βοςκοτόπια μολφνκθκαν 3-5 φορζσ περιςςότερο 
από ότι οι καλλιζργειεσ καλαμποκιοφ, πατάτασ κλπ, που καλλιεργοφνται ςε ετιςια 
βάςθ. ε ότι αφορά το βακμό επθρεαςμοφ του DNA, οι απόψεισ των επιςτθμϊν 
διαφζρουν. Σα φυτά ςτισ περιοχζσ που εκτζκθκαν ςτθ ραδιενζργεια δεν ζχουν 
αλλάξει. Δεν αποκλείεται θ περίπτωςθ να αλλάξει θ γεωγραφία των φυτϊν αυτϊν 
των περιοχϊν. Τπάρχουν αναφορζσ για φτωχότερθ βλάςτθςθ ςε ςχζςθ με το 
παρελκόν, αλλά και για μειωμζνθ δυνατότθτα φωτοςφνκεςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι επιπτώςεισ ςτο ηωικό κόςμο 

 
 

Σα οικόςιτα ηϊα και τα ηϊα τθσ φάρμασ, τα ελευκζρασ βοςκισ, όπωσ οι αγελάδεσ 
και οι κατςίκεσ, επθρεάςτθκαν περιςςότερο από τα υπόλοιπα. τισ ορεινζσ περιοχζσ 
τθσ Λευκορωςίασ, τα κοπάδια ςυνθκίηουν να βόςκουν ςτο δάςοσ που μολφνκθκε 
περιςςότερο από ότι ςτα λιβάδια. Σα άγρια ηϊα, τα ςαρκοφάγα, όπωσ ο λφκοσ και θ 
αλεποφ, ζχουν υποςτεί 12 φορζσ μεγαλφτερθ μόλυνςθ από ότι τα φυτοφάγα, που 
αποτελοφν λεία τουσ. 
 
Επιπτώςεισ ςτθν υπόλοιπθ Ευρώπθ: 

 
Σο ατφχθμα ςτο Σςερνομπίλ, είχε επιπτϊςεισ και ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ, με τθ δυτικι, ανατολικι και βόρεια Ευρϊπθ να δζχεται το μεγαλφτερο 
ποςοςτό ραδιενεργϊν ιςοτόπων. Πρϊθν Γιουγκοςλαβία, Φιλανδία, ουθδία, 
Γερμανία, Βουλγαρία, Νορβθγία, Ρουμανία, Αυςτρία και Πολωνία, δζχτθκαν θ κάκε 
μία περιςςότερο από 1 πεταμπεκερζλ καιςίου. Η περιοχι που μολφνκθκε με πάνω 
από 4.000  πεταμπεκερζλ, καλφπτει το 40% τθσ επιφάνειασ τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ το 



2,3% δζχτθκε πάνω από 40.000 πεταμπεκερζλ. Τπολογίηεται ότι από τθ ςυνολικι 
δόςθ ραδιενζργειασ που ζλαβε ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ, λόγω του ατυχιματοσ, το 36% 
αντιςτοιχεί ςτουσ κατοίκουσ Ρωςίασ, Ουκρανίασ και Λευκορωςίασ και το 53% ςτουσ 
υπόλοιπουσ ευρωπαίουσ. το Ηνωμζνο Βαςίλειο, υπιρχαν περιοριςμοί ςε 374 
φάρμεσ με 200.000 πρόβατα. ε ουθδία και Νορβθγία, υπάρχουν περιοριςμοί για 
ηϊα που βρίςκονται ςε ελεφκερο περιβάλλον. τθ Γερμανία αλλά και ςε άλλεσ 
βορειοευρωπαϊκζσ χϊρεσ ανιχνεφονται υψθλά ποςοςτά ιωδίου που διζφυγε από 
Σςερνομπίλ, κατζλθξε εκτόσ ΕΔ. Σο ραδιενεργό Ι προκαλεί αφξθςθ των 
περιπτϊςεων καρκίνου του κυρεοειδοφσ, και παρουςιάςτθκε αφξθςθ αυτισ τθσ 
μορφισ καρκίνου ςε Ηνωμζνο Βαςίλειο, Σςεχία και Ευρϊπθ. Άλλεσ μελζτεσ 
αναφζρουν αφξθςθ τθσ παιδικισ λευχαιμίασ ςε Δυτικι Γερμανία, Ελλάδα και 
Λευκορωςία. 
 

Επιπτώςεισ ςτθν Ελλάδα: 
 
 

 
 
 

Μζροσ του ραδιενεργοφ νζφουσ από το Σςερνομπίλ, ζφταςε ςτθν Ελλάδα μετά από 
μερικζσ μζρεσ. Προκλικθκε πανικόσ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό ςχετικά με τθν 
αςφάλεια των τροφίμων, με τθν αποφυγι του φρζςκου γάλακτοσ και το καλό 
πλφςιμο φροφτων και λαχανικϊν. Σο ραδιενεργό νζφοσ επθρζαςε κυρίωσ τθ βόρεια 
Ελλάδα και τθ Θεςςαλία, όπου χρόνια αργότερα, ανιχνεφονταν ποςά ραδιενζργειασ 
υψθλότερα του κανονικοφ. Μετριςεισ που ζγιναν το 1996, ζδειξαν εκπομπζσ ςτα 65 



κιλομπεκερζλ, με το όριο να βρίςκεται ςε 5 κιλομπεκερζλ. Δεν παρατθρικθκε 
αφξθςθ τθσ λευχαιμίασ, εκτόσ από τθ ςπάνια βρεφικι λευχαιμία, οφτε ςτον καρκίνο 
του κυρεοειδοφσ. Τπολογίηεται περίπου ότι ζγιναν 2.500 τεχνθτζσ εκτρϊςεισ το 
1986 λόγω των πικανϊν επιπτϊςεων τθσ ραδιενζργειασ ςτο ζμβρυο. Ιατρικοί κφκλοι 
αποδίδουν 1.500 περιπτϊςεισ καρκίνου που δεν δικαιολογοφνταν από το ιςτορικό 
του αςκενοφσ ςε πικανζσ περιπτϊςεισ του Σςερνομπίλ. 
Παρά το γεγονόσ ότι ζλαβε χϊρα ζνα τζτοιο μεγάλο ατφχθμα που ζπλθξε ολόκλθρθ 
τθν παγκόςμια κοινότθτα, ςιμερα λειτουργοφν 443 πυρθνικοί ςτακμοί ςε όλο τον 
κόςμο, και πρόκειται να επιςκευαςτοφν άλλοι 30 ςε διάφορεσ χϊρεσ. Βζβαια 
ςιμερα, είμαςτε τεχνολογικά πια ζτοιμοι να αντιμετωπίςουμε μια ανάλογθ 
κατάςταςθ, να μελετιςουμε τθ ρφπανςθ ςε όλθ τθ χϊρα και να προτείνουμε τα 
κατάλλθλα μζτρα, κάτι που το ϋ86 ιταν αδφνατο, επειδι δεν υπιρχε θ κατάλλθλθ 
εμπειρία. 
ιμερα, θ πόλθ του Πριπγιάτ χαρακτθρίηεται ωσ πόλθ φάνταςμα, κανείσ δεν τολμά 
να πλθςιάςει αν δεν είναι ηωςμζνοσ με κάκε είδοσ προςταςίασ. Είναι ζνα ςθμείο 
του πλανιτθ που ακόμα και τϊρα ταλαιπωρεί τισ μνιμεσ χιλιάδων. Σο ατφχθμα 
διατάραξε ςοβαρότατα τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν 
ςτισ γφρω περιοχζσ και είχε ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ςτθν υγεία. 
Οι ειδικοί εκτιμοφν, πωσ θ Ουκρανία, υπζςτθ ιςχυρό πλιγμα ςτθν οικονομία τθσ 
μετά από το ατφχθμα ςτον πυρθνικό ςτακμό του Σςερνομπίλ, φιλοδοξεί να 
αντιςτακμίςει ζνα μικρό μζροσ των απωλειϊν με τθν ανάπτυξθ του <<πυρθνικοφ 
τουριςμοφ>>. Σο επτζμβριο του 2007, θ Ουκρανία ενζκρινε τθν καταςκευι ενόσ 
ατςάλινου κελφφουσ πάνω από τον αντιδραςτιρα, ςε αντικατάςταςθ τθσ 
υπάρχουςασ επικίνδυνθσ ςαρκοφάγου. 

 
 

Η νζα ςαρκοφάγοσ κα καταςκευαςτεί ςε ςχετικι απόςταςθ από τον αντιδραςτιρα 
και μόλισ ολοκλθρωκεί κα μετακινθκεί πάνω ςε ράγεσ προσ τθν τελικι τθσ κζςθ, 
πάνω από τθν προχπάρχουςα ςαρκοφάγο. Σα πάντα μαρτυροφν πωσ κάποιοι 
ηοφςαν εδϊ. Σα πεςμζνα αντικείμενα, οι κοφκλεσ των παιδιϊν, τα Λοφνα Παρκ, τα 
βιβλία, τα ζγγραφα ςτα γραφεία, όλα είναι ακόμα εκεί. Ροφχα απλωμζνα ςτα 



μπαλκόνια, αφίςεσ για εκδθλϊςεισ που δεν ζγιναν ποτζ. Οι άνκρωποι άφθςαν όλθ 
τουσ τθ ηωι ςτθ μικρι πόλθ τθσ Ουκρανίασ. 
 
 

 
 

Σο 1ο από τα μακιματα που πιραμε από τα ατυχιματα του Σςερνομπίλ είναι ότι 
εφόςον υπάρχουν πυρθνικοί αντιδραςτιρεσ που λειτουργοφν ςτον κόςμο, ζνα 

ατφχθμα ανάλογο με αυτό του Σςερνομπίλ είναι δυνατό να ςυμβεί. Σο 2ο μάκθμα 
είναι ότι θ απόςταςθ δεν είναι βαςικόσ αποτρεπτικόσ παράγοντασ για τισ 
ςυνζπειεσ ενόσ πυρθνικοφ ατυχιματοσ. Η Ελλάδα απζχει αρκετζσ χιλιάδεσ 
χιλιόμετρα, αλλά ςτιγματίςτθκε για τα καλά. Σο 3ο μάκθμα μασ δίδαξε τι 

μετριςεισ πρζπει να κάνουμε και που, πώσ να κινθκοφμε, πώσ να 
ςυμβουλεφςουμε τθν πολιτεία να πάρει τα κατάλλθλα μζτρα και να ενθμερωκεί ο 

λαόσ. 
 

 
 
 

 
 
 



 

Αντιδραςτιρεσ πυρθνικισ ςφντθξθσ-Η ελπίδα για το μζλλον  

Η πυρθνικι ςφντθξθ (fusion) είναι μθχανιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ με τθ ςυνζνωςθ 

(ςφντθξθ) πυρινων υδρογόνου. Είναι ο τρόποσ που παράγεται θ ενζργεια ςτον ιλιο και για 

να επιτευχκεί θ αντίδραςθ πρζπει να πετφχουμε ςυνκικεσ παρόμοιεσ με αυτζσ που 

επικρατοφν ςτθν καρδιά του ιλιου. Δθλαδι κερμοκραςία 100 εκατομμυρίων βακμϊν και 

πίεςθ εκατομμυρίων ατμοςφαιρϊν. 

 

Μζχρι ςιμερα θ ςφντθξθ βρίςκεται ςε πειραματικό ςτάδιο. Σθ δεκαετία του 80 

αποδείχτθκε θ δυνατότθτα ςφντθξθσ με λζιηερ για τθ ςυμπίεςθ και τθν αυτανάφλεξθ του 

υδρογόνου. Σο 1994 προτάκθκε θ μζκοδοσ τθσ ταχείασ ανάφλεξθσ. ιμερα πρόκειται να 

χρθςιμοποιθκοφν δφο διαφορετικοί τφποι  laser, ζνασ για τθ ςυμπίεςθ και ζνασ για τθν 

ταχεία ανάφλεξθ του υδρογόνου. Κάτι ανάλογο με τισ μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ.  

Η ςυςτοιχία των laser που κα χρθςιμοποιθκοφν ςυνολικά, ζχουν ιςχφ 10 000 φορζσ 

μεγαλφτερθ από τθ ςυνολικι ιςχφ του θλεκτρικοφ δικτφου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ! Η ιςχφσ 

αυτι κα εςτιαςτεί ςε ζνα μζγεκοσ καυςίμου μικρότερο από ζνα κυβικό χιλιοςτό για ζνα 

ελάχιςτο κλάςμα του δευτερολζπτου. Απαιτείται δυνατότθτα επανάλθψθσ του παλμοφ 5 

φορζσ το δευτερόλεπτο, όταν τα ςθμερινά λζιηερ χρειάηονται μερικά λεπτά για να 

επαναφορτιςτοφν. Αυτά τα λζιηερ δεν υπάρχουν ςιμερα. Είναι τα λζιηερ τθσ επόμενθσ 

γενιάσ. Αναμζνεται να καταςκευαςτοφν και να λειτουργιςουν κατά τθν αϋ φάςθ του ζργου.  



ιμερα παράγομε ενζργεια ςτουσ πυρθνικοφσ αντιδραςτιρεσ με ελεγχόμενθ πυρθνικι 

ςχάςθ (fission), δθλαδι με διάςπαςθ μεγάλων πυρινων, π.χ. ιςοτόπων ουρανίου.  

ε αντίκεςθ με τθν ςχάςθ, θ ςφντθξθ ζχει ςθμαντικά πλεονεκτιματα: 

 

-Ανεξάντλθτα καφςιμα, άρα ανεξάντλθτα αποκζματα ενζργειασ γιατί χρθςιμοποιεί ωσ 

πρϊτθ φλθ το νερό, και το καλαςςινό. ε ζνα κυβικό χιλιόμετρο καλαςςινοφ νεροφ, 

υπάρχει ενζργεια ιςοδφναμθ με τα παγκόςμια αποκζματα πετρελαίου.  

-Δεν ζχει ωσ παραπροϊόντα μακρόβια ραδιενεργά ιςότοπα.  

-Δεν επιβαρφνει τθν ατμόςφαιρα με προϊόντα καφςθσ όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα, και 

ςυνεπϊσ είναι θ λφςθ για το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τισ απειλοφμενεσ κλιματικζσ 

αλλαγζσ.  

-Δεν υπάρχει κίνδυνοσ πυρθνικοφ ατυχιματοσ γιατί θ αντίδραςθ είναι αςτακισ και ςταματά 

αν παρουςιαςτεί πρόβλθμα. Επίςθσ χρθςιμοποιείται πολφ μικρι ποςότθτα καυςίμου ςε 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Σα κυριότερα μειονεκτιματα τθσ ςφντθξθσ είναι το μεγάλο χρονικό διάςτθμα και τα 

τεράςτια ποςά που κα απαιτθκοφν για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ απ’ αυτιν.  

 

 

 

 

 



Επίλογοσ  

Είναι γνωςτό ότι οι μεγάλεσ κεωρίεσ τθσ φυςικισ οδιγθςαν ςε εφαρμογζσ πολλζσ απ’ τισ 

οποίεσ άλλαξαν ριηικά τθ ηωι μασ. Θυμθκείτε το θλεκτρικό ρεφμα, το αυτοκίνθτο, το κινθτό 

τθλζφωνο και τόςα άλλα χωρίσ τα οποία μάλλον κα δυςκολευόμαςταν πολφ να ηιςουμε 

ςιμερα. υνικωσ οι επιςτιμονεσ που κεμελίωναν αυτζσ τισ κεωρίεσ, δεν μποροφςαν να 

φανταςτοφν τα αποτελζςματα που κα είχαν αυτζσ ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Η κινθτιριοσ 

δφναμθ γι’ αυτοφσ, ιταν θ μαγεία τθσ βακφτερθσ εξιγθςθσ και ενοποίθςθσ των φαινομζνων 

του φυςικοφ κόςμου, που κατά περίεργο τρόπο ακολουκοφν κάποιουσ κανόνεσ παρόλο που 

φαίνονται αρχικά τόςο διαφορετικά και πολφπλοκα.  

Όταν φτάςει θ ϊρα τθσ εφαρμογισ, θ διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ δυςτυχϊσ ξεφεφγει πλζον 

απ’ τα χζρια των επιςτθμόνων και περνά ς’ αυτά των πολιτικϊν και των επιχειρθματιϊν και 

ςε αυτοφσ επαφίεται θ αξιοποίθςθ αυτϊν των καινοφργιων αγακϊν προσ όφελοσ 

(υποτίκεται) του κοινωνικοφ ςυνόλου. Σα κίνθτρα πλζον δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τα 

αρχικά, αγνά των επιςτθμόνων και ζτςι παρόλο που οι καινοφργιεσ εφαρμογζσ βελτιϊνουν 

αναμφιςβιτθτα τθ ηωι μασ, δθμιουργοφνται ταυτόχρονα και τεράςτια προβλιματα.  

Μια τζτοια περίπτωςθ είναι και θ πυρθνικι ενζργεια. Για ποιον Φυςικό και όχι μόνο, δεν 

είναι γοθτευτικό το γεγονόσ ότι χάνεται φλθ και ςτθ κζςθ τθσ ελευκερϊνεται ενζργεια θ 

οποία μπορεί να δϊςει θλεκτρικό ρεφμα ςε μια χϊρα; Ποιοσ όμωσ λογικόσ άνκρωποσ δεν 

ζχει νοιϊςει αποτροπιαςμό για τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ των πυρθνικϊν βομβϊν ςτο 

Ναγκαςάκι και τθ Χιροςίμα; Ποιοσ δεν ζχει αιςκανκεί κλίψθ και δζοσ μετά το πυρθνικό 

ατφχθμα ςτο Σςερνομπίλ;  

Σελικά θ πυρθνικι ενζργεια είναι ευχι ι κατάρα; Ο κακζνασ ζχει τθ δικι του απάντθςθ και 

θ εργαςία αυτι φιλοδοξεί να βοθκιςει όποιον τθ μελετιςει, να εξάγει κάποιο λογικό 

ςυμπζραςμα. Σο ερϊτθμα αυτό δεν είναι και τόςο κεωρθτικό. Λόγω του ενεργειακοφ 

προβλιματοσ τα παιδιά που φοιτοφν ςιμερα ςτθν Αϋ Λυκείου ίςωσ να αντιμετωπίςουν 

κάποια ςτιγμι το δίλλθμα «Θα κζλατε να καταςκευαςτεί πυρθνικόσ αντιδραςτιρασ τθ 

χϊρα ςασ;» ι κάτι παρόμοιο. Είναι ςίγουρα ζνα δφςκολο ερϊτθμα και θ απάντθςθ κα 

πρζπει να δοκεί με πολφ ςκζψθ και ςοφία.  

 


