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Πρόλογος 

Αν και στο σύμπαν υπάρχουν εκατομμύρια ανεξάντλητες -σε σχέση με το μήκος της 

ζωής μας- πηγές ενέργειας, στον πλανήτη γη παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια 

ενεργειακό πρόβλημα. Και αυτό συμβαίνει γιατί το ποσό ενέργειας που είναι εφικτό 

να χρησιμοποιηθεί από αυτό που παράγουν οι πηγές ενέργειας που διαθέτουμε, 

ανέρχεται περίπου στο 10%. Έτσι, χρησιμοποιούμε τεράστια ποσά πετρελαίου, 

φυσικού αερίου κλπ ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με αποτέλεσμα να 

εξαντλούμε ολοένα και περισσότερο τέτοια μη ανανεώσιμα υλικά. Όμως, μετά από 

μια σύγκριση όλων των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται τη σημερινή εποχή, 

καταλήξαμε πως υπό τις κατάλληλες συνθήκες, η πυρηνική ενέργεια είναι η 

καταλληλότερη. Κι αυτό γιατί μετατρέπεται εύκολα σε άλλες μορφές, τα αποθέματα 

της είναι υπεραρκετά ώστε να φτάσουν και για τις επόμενες γενιές και τα απόβλητα 

της αποθηκεύονται κι έπειτα καταστρέφονται. Έτσι, κατασκευάζουμε πυρηνικούς 

αντιδραστήρες  για την παράγωγη ενέργειας η οποία αρκεί για ολόκληρες χώρες  

για πάνω από 30 χρόνια. Παρόλα αυτά, η πυρηνική ενέργεια έχει πάρα πολλά 

αρνητικά στοιχειά που κάνουν πολλούς να την μισούν. Υπάρχει κίνδυνος για την 

κατασκευή και την χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, όπως έγινε στο τέλος του Β΄ 

παγκοσμίου πολέμου, όπου οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτού του είδους την 

επίθεση προς την Ιαπωνία δύο κιόλας φορές, με αποτέλεσμα την καταστροφή δύο 

ολόκληρων πόλεων, την Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Επίσης, υπάρχει ακόμη πιο 

μεγάλος κίνδυνος για την έκρηξη των πυρηνικών αντιδραστήρων σε περίοδο 

ειρήνης είτε από ανθρώπινο λάθος, όπως έγινε στο ατύχημα του Τσερνομπίλ, είτε 

από την δύναμη της φύσης, όπως έγινε στην Φουκουσίμα, με τραγικά 

αποτελέσματα και στις δυο περιπτώσεις. Όλα αυτά τα άσχημα γεγονότα έκαναν 

τους κυβερνήτες σχεδόν όλων των χωρών να διεξάγουν συνέδρια σχετικά με αυτό 

το θέμα, ώστε να δώσουν κάποια λύση σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα. 

Όλα αυτά τα θέματα, λοιπόν, τα αναπτύσσουμε και τα αναλύουμε παρακάτω στην 

εργασία μας σχετικά με την πυρηνική ενέργεια. 

Παπακωνσταντίνου Αγαπούλα 

 

 

 

 

 



5 
 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ενέργεια ορίζεται ως το ποσό του έργου που 

απαιτείται προκειμένου ένα σώμα ή ένα σύστημα να 

πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. Η 

ενέργεια όμως για την ανθρώπινη κλίμακα είναι ένας 

περιορισμένος πόρος , επειδή οι πηγές της είναι 

συγκεκριμένες και περιορισμένες. Ακόμη και οι 

λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – για τις 

οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω- προέρχονται 

από άλλες περιορισμένες και εξαντλήσιμες πηγές. 

Για παράδειγμα η ηλιακή ενέργεια -την οποία κατατάσσουμε σε αυτήν την 

κατηγορία- που δέχεται η γη κάθε μέρα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

αυτής, είναι πεπερασμένη (οριοθετημένη) επειδή προέρχεται από την ακτινοβολία 

του αστέρα ήλιου η οποία θα πάψει να εκπέμπεται όταν ο ίδιος ο ήλιος δεν βρίσκει 

άλλα καύσιμα να κάψει  στον πυρήνα του , δηλαδή όταν σταματήσει να είναι 

αστέρας. Απλώς στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ζωής του είναι «αιώνια» σε σχέση 

με αυτή του ανθρώπου, ώ-  στε και την θεωρούμε ανεξάντλητη. 

Η ενέργεια, μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές των οποίων οι πηγές (δηλαδή 

οι αποθήκες ενέργειας) είναι 

άπειρες. Έτσι, για να τις μελετάμε πιο 

εύκολα, τις διακρίνουμε σε δύο 

κατηγορίες κάθε μια απ’ τις οποίες 

χωρίζεται σε δύο ομάδες. Αυτές είναι : οι 

πρωτογενείς - δευτερογενείς και οι ανανεώσιμες - μη ανανεώσιμες (η αλλιώς 

συμβατικές). 

1η κατηγορία: Πρωτογενείς πηγές ενέργειας       είναι οι μορφές ενέργειας 

που συναντώνται άμεσα στην φύση. Αυτές είναι: ο ήλιος(η πιο βασική πηγή 

ενέργειας της γης), η πυρηνική ενέργεια (από τους πυρήνες των ραδιενεργών 

στοιχείων), η γεωθερμική ενέργεια (από το εσωτερικό της γης), η δυναμική 

ενέργεια, το κάρβουνο (άνθρακας), το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η βιομάζα (τα 

βιοκαύσιμα), ο άνεμος (αιολική ενέργεια), και το νερό (υδραυλική ενέργεια).  

Δευτερογενείς πηγές ενέργειας         είναι οι πηγές που λαμβάνονται από 

μετατροπή η επεξεργασία των πρωτογενών πηγών. Αυτές είναι: το υδρογόνο, ο 

ηλεκτρισμός, η βενζίνη, η θερμότητα, το πετρέλαιο κίνησης και άλλα.  

2η κατηγορία: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας         χαρακτηρίζονται οι πηγές 

που μπορούν με φυσικό τρόπο να ανανεώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την 

αποθηκευμένη τους ενέργεια . Αυτές είναι: η ηλιακή ενέργεια (από τον ήλιο), η 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=el&rls=com.microsoft:en-US&biw=1350&bih=918&tbm=isch&tbnid=MIXhyGE0bSLcWM:&imgrefurl=http://www.all4me.gr/2011/03/28/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82/&docid=7Wd2rgJQTtjWQM&imgurl=http://www.all4me.gr/wp-content/uploads/2011/03/ananeosimes-piges-energeias.gif&w=507&h=313&ei=evVcT87YD6bX0QXD25XtDQ&zoom=1
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αιολική ενέργεια (από τον άνεμο), η βιομάζα ή τα βιοκαύσιμα (οργανική υλη που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο), η γεωθερμική ενέργεια (ενέργεια που 

προέρχεται από το εσωτερικό της γης). Η χρήση τους παρουσιάζει σχετική αύξηση 

τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμια κλίμακα, εξυπηρετώντας το στόχο της 

προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για καθαρές και φιλικές προς το 

περιβάλλον ενεργειακές πηγές.  

Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας         είναι οι πηγές που δεν είναι δυνατό 

να ανανεωθούν σε εύλογο, για τον άνθρωπο, χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη 

τους ενέργεια γιατί η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκησε εκατομμύρια χρόνια. 

Αυτές είναι: οι γαιάνθρακες (λιγνίτης, ανθρακίτης, τύρφη και τα λοιπά), το 

πετρέλαιο (μαζούτ, βενζίνη, κηροζίνη και τα λοιπά), το φυσικό αέριο, η πυρηνική 

ενέργεια. Τα τελευταία χρόνια, η αλόγιστη χρήση τους έχει οδηγήσει σε ενεργειακές 

κρίσεις άλλα και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται το περιβάλλον. 

Σήμερα , σε παγκόσμια κλίμακα, οι κυριότερες πηγές ενέργειας που 

καταναλώνονται είναι εννέα : το αργό πετρέλαιο, με ποσοστό 32%, ο άνθρακας, με 

ποσοστό 31%, το φυσικό αέριο, με ποσοστό 23%, η υδροηλεκτρική ενέργεια, με 

ποσοστό 7%, η πυρηνική ενέργεια, με ποσοστό 5,24%, η αιολική ενέργεια, με 

ποσοστό 1%, τα βιοκαύσιμα, με ποσοστό 0,5%, η ηλιακή ενέργεια, με ποσοστό 0,2% 

και τέλος, η γεωθερμική ενέργεια με ποσοστό 0,06%.  

 Πετρέλαιο είναι ένα δείγμα 

υδρογονανθράκων το όποιο ανήκει στα ορυκτά 

καύσιμα και με την επεξεργασία του παράγεται 

ενέργεια. Το μοναδικό πλεονέκτημά του είναι 

πως με την χρήση του, αναπτύσσεται η 

τεχνολογία καθώς τα παράγωγά του (πλαστικά, 

λάστιχα και άλλα πολλά) κατασκευάζονται 

εύκολα και οικονομικά δημιουργώντας έτσι την ραγδαία ανάπτυξή της. Τα 

μειονεκτήματα του όμως είναι περισσότερα. Πρώτον και κυριότερον, είναι πως το 

πετρέλαιο αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που σημαίνει πως η 

διαθεσιμότητα του είναι περιορισμένη. Δεύτερον, εάν βρίσκεται υπό επεξεργασία, 

εκπέμπει CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και ΝΟx (οξείδια του αζώτου) τα όποια 

αποτελούν ρύπους της ατμόσφαιρας. Τρίτον, η μεταφορά του είναι πολύ ακριβή για 

μεγάλες αποστάσεις και επικίνδυνη για ολόκληρο το οικοσύστημα. Και τέταρτον, 

κατατάσσεται στα εύφλεκτα υλικά.  

 Άνθρακας είναι το ορυκτό 

στοιχείo που με την καύση του, ελευθερώνονται 

μεγάλα ποσά ενεργείας. Τα πλεονεκτήματα του 

είναι πως χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στα 



7 
 

ποσά ενέργειας που παράγει (δηλαδή ανεξάρτητα διαφόρων συνθηκών, παράγει το 

ίδιο ποσό ενέργειας κάθε φορά) και από το ότι τα αποθέματα του στην αγορά είναι 

επαρκεί για τώρα. Τα μειονεκτήματα του είναι  καταρχήν, πως δεν αποτελεί 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι κάποτε θα εξαντληθεί. 

Επίσης, εκπέμπει σε μεγάλο ποσοστό CO2 (διοξείδιο του άνθρακα)  και SO2 

(διοξείδιο του θείου) τα όποια αέρια αποτελούν ρύπους της ατμόσφαιρας. Τέλος, 

με την καύση του, συσσωρεύεται ένα μεγάλο ποσό υπολειμμάτων τα όποια είναι 

και αυτά ρυπογόνα. Όμως και για να εξορυχτεί απ’ τη γη, συσσωρεύονται 

υπολείμματα καθώς βρίσκεται βαθιά της και για να βγει από εκεί, θα πρέπει να 

αφαιρεθεί μεγάλο ποσό εδάφους και να 

τοποθετηθεί άλλου. 

 Φυσικό αέριο είναι ένα αέριο 

μείγμα υδρογονανθράκων το οποίο ανήκει στα 

ορυκτά καύσιμα και με την επεξεργασία του 

παράγεται ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα του είναι 

δύο. Πρώτον, είναι «σχετικά» φιλικό προς το 

περιβάλλον αφού δεν εκπέμπει τοξικούς ρύπους 

και δεύτερον, αποτελεί καύσιμο υψηλής 

ενεργειακής αξίας. Τα μειονεκτήματα του είναι  τρία. Καταρχήν, 

βρίσκεται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα αφού είναι μη ανανεώσιμη 

πηγή ενέργειας. Δεύτερον, εκπέμπει CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) το 

οποίο ανεβάζει την θερμοκρασία του πλανήτη. 

Και τρίτον, το δίκτυο διανομής του είναι 

εκτεταμένο, αφού είναι αναγκαίο να έχει τεράστιο 

κυκλικό σχήμα για την άμεση μεταφορά του και 

είναι και ακριβό στην κατασκευή του. 

  Υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η 

δύναμη του έντονα κινούμενου νερού (υδραυλική 

ενέργεια) που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Τα 

πλεονεκτήματα της είναι πως έχει μηδενικές 

εκπομπές CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) και πως η πρώτη ύλη είναι δωρεάν καθώς 

χρησιμοποιείται το νερό τεχνητών λιμνών. Τα μειονεκτήματα της είναι το υψηλό 

κόστος κατασκευής που απαιτείται για να δημιουργηθεί τόσο το εργοστάσιο με τις 

γεννήτριες του, όσο η τεχνίτη λίμνη ώστε να βρίσκεται άμεσα το νερό που 

χρειάζεται και οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής της λίμνης. 

  Πυρηνική ενέργεια είναι η 

δυναμική ενέργεια που βρίσκεται 

εγκλωβισμένη στους πυρήνες των 

ραδιενεργών ατόμων και ελευθερώνεται 

κατά την σχάση η σύντηξη των πυρήνων 

αυτών. Τα πλεονεκτήματα σε αυτήν την 
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περίπτωση είναι περισσότερα των μειονεκτημάτων. Πρώτον, η πρώτη υλη (δηλαδή 

τα ραδιενεργά άτομα) βρίσκονται σε αφθονία και η μεταφορά τους γίνεται εύκολα 

και οικονομικά. Δεύτερον, είναι φθηνότερη από άλλες μορφές ενέργειας γιατί το 

μόνο που χρειάζεται είναι μια μικρή ποσότητα τέτοιου είδος ατόμων την φορά και 

νερό. Τρίτον, είναι ασφαλέστερη και λιγότερο καταστρεπτική για το περιβάλλον 

αφού εάν τηρούνται σωστά τα μέτρα ασφαλείας, οι εκπομπές ρυπογόνων ουσιών 

είναι μηδαμινές. Τέταρτον, είναι αξιόπιστη γιατί τα απόβλητα που σχηματίζονται, 

αποθηκεύονται σε ανοξείδωτα δοχεία βαθιά στην γη σε ένα σταθερό, μη σεισμικό 

μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πέμπτον και σημαντικότερον, μπορεί να 

καλύψει για τεράστιο χρονικό διάστημα τις ενεργειακές μας ανάγκες. Τα 

μειονεκτήματα είναι πως δημιουργούνται απόβλητα – όπως αναφέραμε και πριν -, 

υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και τέλος υπάρχει κι άλλος 

ένας πιο μεγάλος κίνδυνος, η πυρηνική ακτινοβολία να ελευθερωθεί στο 

περιβάλλον σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την 

συντήρηση του πυρηνικού αντιδραστήρα.  

  Αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια 

που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου. Τα 

πλεονεκτήματα της είναι πως δεν εκπέμπει 

καθόλου ρυπογόνες ενώσεις, είναι μια ανανεώσιμη 

πηγή ενέργειας –δηλαδή ανεξάντλητη- και έτσι μας 

είναι επαρκής. Τα μειονεκτήματα της είναι πως 

παράγει ενέργεια μόνο τις ημέρες που έχει δυνατό 

αέρα –χαρακτηρίζεται δηλαδή από αστάθεια- και 

δεσμεύει εκτεταμένες περιοχές διότι οι 

ανεμογεννήτριες καταλαμβάνουν στον χώρο τεράστιο όγκο.  

  Βιομάζα ή βιοκαύσιμα είναι η 

οργανική ύλη που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 

και παράγει ενέργεια. Τα πλεονεκτήματα της 

είναι πως εκπέμπονται ελάχιστα θερμοκηπιακά 

αέρια (CO2 και άλλα) και πως είναι ανανεώσιμη 

πηγή. Τα μειονεκτήματα της είναι πως 

μεταφέρεται πολύ δύσκολα και πως για την 

παράγωγη της χρειάζεται αρκετό νερό, πράγμα 

που μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής. 

  Ηλιακή ενέργεια είναι η 

ενέργεια που διαχέει ο ήλιος. Τα 

πλεονεκτήματα της είναι πως δεν εκπέμπει CO2 

(διοξείδιο του άνθρακα) και πως μας είναι 

επαρκής αφού κατατάσσεται στις ανανεώσιμες 

πήγες ενέργειας. Τα μειονεκτήματα της είναι 

πως παράγει ενέργεια μόνο τις ημέρες που έχει 
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ηλιοφάνεια –χαρακτηρίζεται δηλαδή από αστάθεια-, οι ηλιακοί συλλέκτες, που 

παράγουν την απαιτουμένη ενέργεια, κοστίζουν παρά πολλά χρήματα τόσο για την 

κατασκευή όσο για την εγκατάσταση τους και τέλος καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, 

δεσμεύοντας έτσι εκτεταμένες περιοχές. 

 Γεωθερμική ενέργεια είναι η φυσική θερμική 

ενέργεια της γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του 

πλανήτη προς την επιφάνεια. Τα πλεονεκτήματα της είναι 

πως παράγεται ασταμάτητα ενέργεια, το λειτουργικό της 

κόστος είναι μικρό, δεν καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της γης 

και ανήκει στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Τα 

μειονεκτήματα της είναι ναι μεν λιγότερα, αλλά πολύ 

σημαντικά. Καταρχάς, διαβρώνονται οι μεταλλικές 

επιφάνειες. Επίσης, σχηματίζονται επικαθίσεις (στρώματα 

ανόργανων ενώσεων –άλατα- που σχηματίζονται από την 

επαφή του εδάφους με το γεωθερμικό ρευστό  που είναι διάλυμα αλάτων και 

ρυπογόνων αέριων) και έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή της χλωρίδας  και 

της πανίδας της περιοχής (γιατί το έδαφος γίνεται άγονο). Τέλος, εκπέμπονται και 

πολλά τοξικά αέρια στην ατμόσφαιρα με κυριότερο το H2S (υδρόθειο).  

Έχει παρατηρηθεί, ότι οι ενεργειακές ανάγκες σήμερα παγκοσμίως έχουν 

αυξηθεί σε σχέση με παλιά και πρόκειται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο στο 

μέλλον. Παραδείγματος χάριν, το 1860, οι άνθρωποι κατανάλωναν παρά πολύ ξύλο, 

κοπριά και άνθρακα ώστε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Έπειτα, 

το1900, η χρήση του ξύλου, της κοπριές και του άνθρακα αυξήθηκε και άρχισε η 

κατανάλωση πετρελαίου και η χρήση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Στη 

συνεχεία, το 1950, η χρήση των παραπάνω πηγών ενέργειας αυξήθηκε και 

προστέθηκε και το φυσικό αέριο. Το 2000, αυξήθηκε κι άλλο η χρήση αυτών των 

πηγών ενέργειας και άρχισε να χρησιμοποιείται η πυρηνική και κάποιες άλλες 

μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σήμερα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 

το ξύλο, η κοπριά, ο άνθρακας, το πετρέλαιο, η υδροηλεκτρική ενέργεια , το φυσικό 

αέριο, η πυρηνική ενέργεια και κάποιες ανανεώσιμες πήγες για να καλύψουμε τις 

ενεργειακές μας ανάγκες σε μεγαλύτερο όμως βαθμό. Έτσι, στο μέλλον 

προβλέπεται να αυξηθεί η χρήση κάθε μιας ακόμη περισσότερο. 

Στην Ελλάδα, οι ενεργειακές ανάγκες είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που 

επικρατούν παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, από το ακόλουθο σχεδιάγραμμα φαίνεται 

πως το 1990, οι Έλληνες κατανάλωναν  πετρέλαιο, σε ποσοστό 72%, ηλεκτρική 

ενέργεια σε ποσοστο15,3 %, διάφορες ανανεώσιμες πήγες ενέργειας σε ποσοστό 

5.9%, άνθρακα σε ποσοστό 6.7% και τέλος, φυσικό αέριο σε ποσοστό 0,1%. Το 2005 

όμως, το πετρέλαιο βλέπουμε πως μειώθηκε με ποσοστό 68,5%, η ηλεκτρική 

ενέργεια αυξήθηκε με ποσοστό 21,1%, οι  διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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μειώθηκαν με ποσοστό 5,2%, ο άνθρακας επίσης μειώθηκε με ποσοστό 2.2% και 

τέλος το φυσικό αέριο αυξήθηκε με ποσοστό 2.8%.      

 

   

 

 

 

 

 

Σήμερα, οι μορφές ενέργειας που καταναλώνουμε είναι οι ίδιες, μόνο που έχουν 

αλλάξει τα ποσοστά κατανάλωσης τους. Έτσι, η χρήση του πετρελαίου έχει μειωθεί 

σημαντικά, η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί ελάχιστα, η χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει αυξηθεί κι αυτή, η χρήση του άνθρακα 

περιορίζεται ολοένα και περισσότερο και η χρήση του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί 

σχεδόν κατακόρυφα. Στο μέλλον, προγραμματίζεται να αυξηθεί η χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου περισσότερο και να 

μειωθεί αισθητά η χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ώστε να 

φροντίσουμε και να μην καταστρέψουμε το περιβάλλον. Όσο αναφορά τώρα την 

πυρηνική ενέργεια, η Ελλάδα θα είναι μάλλον η τελευταία χωρά που θα την 

χρησιμοποίει καθώς ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία φοβάται της επιπτώσεις της και 

οι αρμόδιοι είναι ακόμα αρνητικοί.   

  Το συμπέρασμα μας λοιπόν, μετά από όλα αυτά 

που αναλύθηκαν, είναι πως η καταλληλότερη μορφή 

ενέργειας για να χρησιμοποιεί κάνεις είναι η πυρηνική, 

παρά τον φόβο πολλών. Και αυτό συμβαίνει γιατί 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για το αν μια 

πηγή/μορφή  ενέργειας είναι χρήσιμη, η πυρηνική τα 

διαθέτει όλα. Πρώτον, η ενέργεια αυτή είναι άφθονη 

και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή εύκολη, αφού τα κοιτάσματα ουράνιου και 

γενικά των ραδιενεργών στοιχείων στην φύση είναι αρκετά για να μας παρέχουν 

ενέργεια για εκατοντάδες χρόνια ακόμα και βρίσκονται εύκολα σαν τα υπόλοιπα 

ορυκτά στη φύση. Δεύτερον, μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα σύγχρονα μηχανήματα καθώς οι ελεγχόμενες και μη, 

πυρηνικές αντιδράσεις είναι εξώθερμες αντιδράσεις κι έτσι, θερμαίνουν το νερό σε 

σημείο τέτοιο που να εξατμίζεται, και οι υδρατμοί αυτοί κινούν κάποια γεννήτρια η 

οποία μετατρέπει αυτή τη μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική, την πλέον αναγκαίο  όλου 
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του κόσμου. Τρίτον, μεταφέρεται εύκολα και ακίνδυνα γιατί μεταφέρεται σε μικρές 

ποσότητες τη φορά και τα άτομα αυτά δεν παράγουν ενέργεια εάν δεν 

επεξεργαστούν. Τέλος, αποθηκεύονται εύκολα, διότι τα απόβλητα της μπαίνουν 

απευθείας στην γη δίχως να μολύνουν τίποτα καθώς είναι κλεισμένα σε ειδικά 

δοχεία. Το πιο σημαντικό όμως όλων, είναι πως μπορούμε να την καταναλώνουμε 

«επ’ άπειρον», αφού τα αποθέματα της στη γη είναι πάρα πολλά  και καμία άλλη 

πηγή ενέργειας δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσο αυτή.   

 

 ΠΗΓΕΣ: 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 , 

www.bine.info , www.demi-zouzounews.blogspot.com ,  

www.physicsgg.wordpress.com , www.cres.gr , www.berry82.wordpress.com   

 

 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Ρέππα Ευσταθία, Παπακωνσταντίνου Αγαπούλα,  Γραβιάς Γιώργος, 

Γεωργίου Οδυσσέας 
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

- Χόντος Ιωάννης  

- Διώτη Σοφία  

- Καραθάνος Παναγιώτης  

-Καγκαράς Απόστολος  

1)Πυρηνική ενέργεια 

Πυρηνική ενέργεια ή ατομική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια  που 

απελευθερώνεται όταν μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η  

δυναμική ενέργεια  που είναι εγκλεισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της 

αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που τα συνιστούν. Η πυρηνική ενέργεια 

απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη  των πυρήνων και εφόσον οι πυρηνικές 

αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός πυρηνικού 
αντιδραστήρα)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες. 

 

Εν συντομία: Η πυρηνική ενέργεια  είναι η ενέργεια που υπάρχει μέσα στον πυρήνα 

του ατόμου και μπορεί να απελευθερωθεί ή με σχάση ή με σύντηξη.   

Τα υπέρ και τα κατά 

Ένα από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι δεν 
αυξάνει το ποσόν των αερίων που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Τα πυρηνικά απόβλητα παράγονται σε μικρές σχετικά ποσότητες, δεν 
απλώνονται, η δε πυρηνική ενέργεια είναι φτηνή. Υπάρχουν όμως και 
μειονεκτήματα. Διαρροή ραδιενέργειας μπορεί να προκληθεί από ατύχημα σε 
ορυχείο ουρανίου, σε σταθμό εμπλουτισμού ουρανίου, κατά τη μεταφορά και 
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αποθήκευση των καυσίμων, στη βιομηχανία πυρηνικών όπλων, στη συλλογή και 
αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων, σε πυρηνικό πλοίο ή υποβρύχιο, από την 
πτώση πυρηνικού δορυφόρου και από ατύχημα σε νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο 
που χρησιμοποιεί ραδιενεργά υλικά. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι υπάρχουν στα 
ορυχεία, και στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και επεξεργασίας αποβλήτων. 

2) Πυρηνική σχάση    

Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ασταθής ατομικός 
πυρήνας χωρίζεται (σχάται) σε δυο ή περισσότερους (μικρότερους) πυρήνες και σε 
μερικά παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια). Η σχάση αποτελεί μια περίπτωση 
μεταστοιχείωσης κατά την οποία παράγονται δύο θραύσματα με συγκρίσιμες μάζες. 
Στα βαρύτερα στοιχεία η σχάση είναι εξώθερμη αντίδραση αποδίδοντας στο 
περιβάλλον ενέργεια ως ακτινοβολία γ και ως κινητική ενέργεια των θραυσμάτων. 

Ακόμη η σχάση (ή διάσπαση) των πυρήνων των ατόμων μερικών βαρέων στοιχείων, 
όπως είναι το ουράνιο γίνεται με φυσικό τρόπο, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Το 
ουράνιο αν και είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας υπάρχει σε αφθονία στη 
φύση σε διάφορα πετρώματα. Εάν η διάσπαση του ουρανίου γίνει με τεχνητά μέσα 
και σε πολλά άτομα συγχρόνως, απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας 
με τη μορφή θερμότητας, ενώ εκλύεται και επικίνδυνη ακτινοβολία, γνωστή ως 
ραδιενέργεια. Μια ανεξέλεγκτη διάσπαση πολλών πυρήνων μπορεί να οδηγήσει σε 
μια πυρηνική έκρηξη, ενώ υπό ελεγχόμενες συνθήκες (στους πυρηνικούς 
αντιδραστήρες) είναι δυνατό, απομονώνοντας την ραδιενέργεια, να 
χρησιμοποιηθούν οι τεράστιες ποσότητες εκλυόμενης ενέργειας για σκοπούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη διάρκεια της δεκαετίας του '50 ήταν διάχυτη η αισιοδοξία ότι η πυρηνική 
αποτελούσε τη νέα πηγή ενέργειας που θα κάλυπτε τις παγκόσμιες ενεργειακές 
ανάγκες με πολύ χαμηλό κόστος. Μάλιστα ο πρόεδρος της Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας των ΗΠΑ Λιούις Στράους έμεινε στην ιστορία για τη λανθασμένη του 
πρόβλεψη ότι «…στο μέλλον η πυρηνική ενέργεια θα είναι τόσο φθηνή, που δεν θα 
κάνουμε τον κόπο να την κοστολογούμε.». Σήμερα, παρόλο που η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική ενέργεια παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τη χρήση συμβατικών καυσίμων, όπως είναι οι 
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η μεγάλη σταθερότητα εφοδιασμού, 
η απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα και το χαμηλότερο κόστος της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή ως μια ασφαλής 
ως πηγή ενέργειας. 

3)  Πυρηνική σύντηξη  

Η σύντηξη πυρήνων είναι η αντίστροφη διαδικασία της σχάσης. Στον Ήλιο, η 

σύντηξη ελαφρών πυρήνων υδρογόνου σχηματίζει το αέριο ήλιο 

απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας που φθάνουν στη γη με τη μορφή 

ηλιακής ενέργειας. Η ελεγχόμενη σύντηξη πυρήνων με τεχνητά μέσα για σκοπούς 

εκμετάλλευσης της εκλυόμενης ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται ακόμα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7
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στο πεδίο της έρευνας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εάν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, θα 

είναι δυνατή η παραγωγή τεραστίων ποσοτήτων ενέργειας χρησιμοποιώντας ως 

καύσιμο πυρήνες υδρογόνου, προϊόν της διάσπασης του νερού. 

4) Πυρηνικά καύσιμα  

Πυρηνικά καύσιμα είναι τα καύσιμα των πυρηνικών αντιδραστήρων. Η ενέργεια των 

πυρηνικών αυτών καυσίμων οφείλεται στη διάσπαση των πυρήνων των καυσίμων 

αυτών. 

 Ενέργεια από χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο στην Κίνα  

 

Χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο θα  << αξιοποιήσει>> η Κίνα για να καλύψει τις 

ενεργειακές τις ανάγκες. 

5) Τι είναι ακτινοβολίες α,β,γ και πόσο βλαβερές είναι ; 

Ακτινοβολία α: Είναι σωματιδιακή ακτινοβολία που κάθε μέλος της αποτελείται 

από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Έχει μικρή διεισδυτικότητα  και μπορεί να 

αποκοπεί από ένα φύλλο χαρτί. Είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη και αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο εσωτερικής έκθεσης. 

Ακτινοβολία β: Είναι η σωματιδιακή ακτινοβολία  που αποτελείται από αρνητικά 

φορτισμένα ηλεκτρόνια.  Είναι πιο διεισδυτική από την ακτινοβολία α, αλλά μπορεί 

να αποκοπεί από φύλλα πλαστικού ή λεπτά μεταλλικά φύλλα. Αποτελεί κίνδυνο 

εξωτερικής έκθεσης ματιών και δέρματος και κίνδυνο εσωτερικής έκθεσης. 

Ακτινοβολία γ : Είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενέργειας ικανής να 

προκαλέσει ιοντισμό. Για θωράκιση χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί χάλυβας, 

μόλυβδος ή σκυρόδερμα. Είναι πολύ πιο  διεισδυτική από την ακτινοβολία β και 

αποτελεί κίνδυνο εξωτερικής και εσωτερικής  έκθεσης. 



15 
 

 Η έκθεση σε πολύ μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας έχει ως αποτέλεσμα την 

καταστροφή των κυττάρων, των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου 

οργανισμού και είναι πιθανόν να οδηγήσει στο θάνατο. Για σχετικά χαμηλές δόσεις, 

υπάρχει πιθανότητα να εμφανισθεί μακροπρόθεσμα καρκίνος, και η πιθανότητα 

αυτή είναι ανάλογη της δόσης. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βλάβες εκείνες που 

προκαλούνται στο γενετικό υλικό του κυττάρου, διότι αυτές  συνδέονται με την 

μεταβίβαση κληρονομικών ανωμαλιών στους απογόνους και με την καρκινογένεση. 

6)  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Είναι  στοιχεία  από τους πυρήνες των οποίων εκπέμπεται  ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία.  Από τα 2500 νουκλίδια που είναι γνωστά, τα 300 περίπου είναι 

ραδιενεργά. Τα   άτομα των  ραδιενεργών στοιχείων φέρουν ασταθείς πυρήνες. Η 

ακτινοβολία που εκπέμπουν τα ραδιενεργά στοιχεία  συνίσταται σε σωματίδια 

α,β,γ. 

7) ΣΤΑΘΕΡΟΙ-ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΠΥΡΗΝΕΣ 

Σταθερή κατάσταση στον πυρήνα προσφέρουν ορισμένοι μόνο συνδυασμοί 

νετρονίων-πρωτονίων. Πυρήνες με περιττό αριθμό πρωτονίων τείνουν να είναι 

ασταθείς, ενώ αντίστοιχοι άρτιοι αριθμοί συνθέτουν συνήθως σταθερούς πυρήνες. 

Οι ασταθείς πυρήνες μετατρέπονται σε σταθερούς με την παρέλευση μικρότερου ή 

μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος. Υπάρχουν δύο είδη ασταθών  πυρήνων: α) με 

περίσσεια νετρονίων και  β) με έλλειψη νετρονίων. Ο ασταθής πυρήνας καταλήγει 

σε σταθερό με την μετατροπή  ενός νετρονίου σε πρωτόνιο ή το αντίθετο. 

 

Βιβλιογραφία: 

1) www.wikipedia.gr 

2) www.siencenews.gr 

3) www.eeaee.gr 

4) www.chemist.gr 

5) www.users.sch.gr 

6) www.google.gr    {Για φωτογραφίες} 

7) www.planetearth.blogls.gr 

8) http//.eeae.gr/gr/index.php?fvar=html/president/_info_characteristics 

9) http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=922 

http://www.wikipedia.gr/
http://www.siencenews.gr/
http://www.eeaee.gr/
http://www.chemist.gr/
http://www.users.sch.gr/
http://www.google.gr/
http://www.planetearth.blogls.gr/
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Πυρηνικοί αντιδραστήρες 

Γεωργίου Νεφέλη 

Κοντοπάνος Νίκος 

 Ασπρογιάννη Ελεάννα. 

Πυρηνικός αντιδραστήρας ονομάζεται η διάταξη εκείνη εντός της οποίας 
παράγεται ενέργεια με ελεγχόμενη αντίδραση σχάσης.  

Λειτουργία: 

Σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σχάσης η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη 
σχάση του πυρηνικού καυσίμου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού, με τον 
οποίο τίθεται σε λειτουργία ένας στρόβιλος που με τη σειρά του περιστρέφει μια 
ηλεκτρογεννήτρια. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν 
μια μεγάλη δεξαμενή όπου το πυρηνικό καύσιμο υφίσταται πυρηνική σχάση 
απελευθερώνοντας έτσι θερμότητα. Τα άτομα του εν λόγω καυσίμου, υπό 
ορισμένες συνθήκες, διασπώνται αυθόρμητα εκπέμποντας νετρόνια, τα οποία στη 
συνέχεια προκαλούν τη διάσπαση άλλων ατόμων, με τελικό αποτέλεσμα μια 
γεωμετρικά αυξανόμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Στην "καρδιά του αντιδραστήρα" 
φέρονται επιβραδυντικό υλικό και ρυθμιστικές ράβδοι που συγκρατούν την 
αλυσιδωτή αντίδραση σε σταθερό ρυθμό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ροή 
της θερμότητας. Ένα "ψυκτικό μέσο" κυκλοφορεί μέσα στον αντιδραστήρα και 
θερμαίνεται. Σκοπός της κυκλοφορίας του ψυκτικού είναι η απαγωγή της θερμικής 
ενέργειας και η μεταφορά της σε εναλλάκτη θερμότητας όπου προκαλεί βρασμό σε 
νερό που υπάρχει εκεί. Ο παραγόμενος ατμός στη συνέχεια θέτει σε κίνηση 
στροβίλους που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και κινητική ενέργεια.  

       Στην πλειοψηφία τους, οι σύγχρονοι πυρηνικοί αντιδραστήρες χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο εμπλουτισμένο ουράνιο ή μεικτό οξείδιο, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν 
φυσικό ουράνιο. Το καύσιμο βρίσκεται σε ειδικούς φορείς, σε μορφή ράβδων 
καυσίμου. Αυτές οι ράβδοι τοποθετούνται με καθορισμένη διάταξη μέσα στον 
επιβραδυντή, ο οποίος είναι γραφίτης ή βαρύ ύδωρ και σκοπός του είναι να 
επιβραδύνει τα νετρόνια που παράγονται από τις σχάσεις. Οι ρυθμιστικές ράβδοι, 
που χρησιμεύουν στη διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού σχάσης, εισέρχονται στον 
πυρήνα του επιβραδυντή και η θέση τους μεταβάλλεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 
επιθυμητός ρυθμός σχάσης. Όταν οι ράβδοι είναι βαθύτερα μέσα στον πυρήνα, 
επιβραδύνουν περισσότερα νετρόνια κι έτσι μειώνεται ο ρυθμός σχάσεων. Το 
αντίθετο συμβαίνει όταν οι ράβδοι αποσύρονται. Ο επιβραδυντής βρίσκεται στο 
εσωτερικό χαλύβδινου προστατευτικού περιβλήματος, κατασκευασμένου έτσι ώστε 
να αντέχει στις υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. 
Γύρω από το χαλύβδινο περίβλημα υπάρχει θωράκιση από σκυρόδεμα που 
εμποδίζει τη ραδιενέργεια να φτάσει στους χειριστές του αντιδραστήρα και το 
περιβάλλον, τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σε περίπτωση 
ατυχήματος.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B4%CF%89%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B1
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Είδη πυρηνικών αντιδραστήρων 

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ονομάζονται 
πυρηνικοί αντιδραστήρες ισχύος ή πυρηνικοί σταθμοί ισχύος και διακρίνονται σε 
τέσσερις βασικούς τύπους στους οποίους όλοι χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό 
μέσο και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος του νερού που χρησιμοποιούν 
ως επιβραδυντή. Αυτοί οι τύποι είναι: 

 Αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος. Αυτοί διακρίνονται στους δύο επιμέρους 
τύπους: Αντιδραστήρας πεπιεσμένου ύδατος και ζέοντος ύδατος.  

 Αντιδραστήρες βαρέoς ύδατος που με τη σειρά τους διακρίνονται σε 
πεπιεσμένου βαρέος ύδατος και αντιδραστήρας ζέοντος βαρέoς ύδατος.  

Υπάρχουν επίσης οι αεριόψυκτοι πυρηνικοί αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν ως 
επιβραδυντή γραφίτη και ως ψυκτικό μέσο διοξείδιο του άνθρακα ή ήλιο. Η 
τεχνολογία με το διοξείδιο του άνθρακα έχει σταματήσει να αναπτύσσεται και η 
Μεγάλη Βρετανία που έχει αρκετούς τέτοιους σκοπεύει να τους αντικαταστήσει, 
αλλά με το ήλιο υπάρχει πρόταση για ένα εντελώς κλειστό κύκλωμα όπου το αέριο 
σε ψηλή θερμοκρασία (περίπου 850°C) από τον αντιδραστήρα θα κινεί 
αεριοστρόβιλο με αναμενόμενη θερμοδυναμική αποδοτικότητα 48%. Το ήλιο έχει 
το πλεονέκτημα να είναι χημικά και πυρηνικά αδρανές, ενώ τα καύσιμα ενός 
τέτοιου αντιδραστήρα δε θα μπορούν να λειώσουν σε περίπτωση απώλειας της 
ψυκτικής λειτουργίας. 

Ένας άλλος τύπος πυρηνικών αντιδραστήρων που έχουν κατασκευαστεί είναι οι 
αναπαραγωγοί αντιδραστήρες. Ο αναπαραγωγός αντιδραστήρας αποτελεί είδος 
πυρηνικού αντιδραστήρα που παράγει περισσότερα καύσιμα κατά τη λειτουργία 
του από όσα καταναλώνει. Στον αναπαραγωγό πυρηνικό αντιδραστήρα, το 
καύσιμο περιέχει πλουτώνιο ή ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Ένα στρώμα 
ουρανίου περιβάλλει αυτό το καύσιμο από το οποίο διαφεύγουν νετρόνια που 
προσκρούουν στο ουράνιο, μετατρέποντας έτσι ένα μέρος του σε πλουτώνιο που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Ο αντιδραστήρας αυτός δεν διαθέτει επιβραδυντή και 
χρησιμοποιεί νετρόνια υψηλής ταχύτητας. Εξ αυτού του γεγονότος ονομάζεται και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%B6%CE%AD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%ADo%CF%82_%CF%8D%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
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αντιδραστήρας ταχέων νετρονίων. Επειδή το νερό από τη φύση του είναι 
επιβραδυντής νετρονίων, σε τέτοιους αντιδραστήρες χρησιμοποιούνται 
πρωτεύοντα ψυκτικά που δεν επιβραδύνουν τα νετρόνια όπως υγρό νάτριο και 
υγρός μόλυβδος. 

Ο πιο επιτυχής αναπαραγωγός αντιδραστήρας είναι ο ρωσικός BN-600. Πρόκειται 
για δοκιμαστικό σταθμό που παράγει 600MW και εξάγει 560MW. Στο έργο, με τη 
Ρωσία συνεργάζονται η Γαλλία, η Ιαπωνία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λειτουργεί 
από το 1980 και έχει αποδείξει την τεχνολογία του. Έτσι η Ρωσία αποφάσισε να 
χτίσει ένα ΒΝ-800 που αναμένεται να λειτουργήσει το 2013 κι ένα ΒΝ1200 μέχρι το 
2020. Ενώ σε ένα τυπικό αντιδραστήρα με θερμικά νετρόνια 1kg ουράνιο 
αντιστοιχεί με 90 τόνους πετρέλαιο, σε ένα αναπαραγωγό αντιδραστήρα η 
αντιστοιχία φτάνει τους 5500 τόνους πετρέλαιο. Έτσι, παράγονται και πολύ 
λιγότερα ραδιενεργά απόβλητα. 

Ιστορία:  

Παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες μόλις τις τελευταίες δεκαετίες κατάφεραν να 
κατασκευάσουν τεχνητούς πυρηνικούς αντιδραστήρες όπου γίνεται ελεγχόμενη 
σχάση, εντούτοις φυσικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες προϋπήρξαν περίπου ενάμισι 
δισεκατομμύριο χρόνια πριν. Ανακαλύφθηκαν το 1972 από τον Γάλλο φυσικό 
Φρανσίς Περέν στα ορυχεία ουρανίου του Όκλο, στην Γκαμπόν της Δυτικής 
Αφρικής. Σε περίπου δεκαπέντε τοποθεσίες, αλλά και άλλων ραδιενεργών 
ισοτόπων, έλαβαν χώρα πυρηνικές αντιδράσεις σχάσης πολύ παρόμοιες με αυτές 
που συμβαίνουν στο εσωτερικό ενός σύγχρονου αντιδραστήρα. Οι αντιδραστήρες 
αυτοί "λειτούργησαν" για περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια, "παράγοντας" περίπου 
100 kW ενέργειας σε αυτό το διάστημα. 

       Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας κατασκευάστηκε στα πλαίσια του σχεδίου 
Μανχάταν, το 1942, υπό την καθοδήγηση του Ενρίκο Φέρμι στο Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο. Το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε ήταν φυσικό ουράνιο, το οποίο περιέχει 
σε ποσοστό μικρότερο του 1% το ισότοπο του ουρανίου U-235 και κατά 99% 
αποτελείται από U-238 το οποίο δεν υφίσταται εύκολη σχάση. Ο Φέρμι είχε 
παρατηρήσει ότι η σχάση αυξανόταν όταν κάποιο μέσο επιβράδυνε τα νετρόνια και 
έτσι στον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα που κατασκεύασε χρησιμοποιήθηκαν 
επιβραδυντές αποτελούμενοι από γραφίτη. Το ουράνιο που αποτελούσε το 
καύσιμο λαμβανόταν από οξείδιο του ουρανίου που τοποθετούνταν σε μεγάλες 
ποσότητες πάνω στους στύλους του γραφίτη. Ρυθμιστικές ράβδοι καδμίου που 
εισέρχονταν στον αντιδραστήρα χρησίμευαν στο να προλαμβάνεται η αλυσιδωτή 
αντίδραση όταν αυτή δεν ήταν επιθυμητή. Ο Φέρμι, πριν τη λειτουργία του 
αντιδραστήρα, έδωσε εντολή να αφαιρεθούν όλες οι ρυθμιστικές ράβδοι εκτός από 
μία η οποία ήταν ικανή να σταματήσει τη δημιουργία αλυσιδωτής αντίδρασης. 
Μετά αφαιρέθηκε και αυτή σταδιακά και σε κάθε στάδιο ελεγχόταν ο ρυθμός της 
σχάσης για να διαπιστωθεί αν ήταν ίδιος με αυτόν που είχε υπολογιστεί θεωρητικά. 
Όταν αφαιρέθηκε και το τελευταίο τμήμα της ρυθμιστικής ράβδου, η έκλυση της 
ενέργειας ανοδικά έφτασε σε ένα σταθερό επίπεδο και αυτό αποτέλεσε τον πρώτο 
(τεχνητό) έλεγχο πυρηνικής σχάσης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AF%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AD%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BA%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%87%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%87%CE%AC%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1942
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF_%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B4%CE%BC%CE%B9%CE%BF
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Σήμερα: 

Είναι αλήθεια πως ο πολιτισμός μας και το βιοτικό επίπεδό μας εξαρτώνται από 
έναν επαρκή ανεφοδιασμό με ενέργεια. Χωρίς την ενέργεια, δεν θα ήμαστε σε θέση 
να θερμάνουμε τα σπίτια μας ή να μαγειρέψουμε τα τρόφιμά μας. Τα υπεραστικά 
ταξίδια και η επικοινωνία δεν θα ήταν δυνατά, ενώ τα εργοστάσιά μας δεν θα 
μπορούσαν πλέον να παραγάγουν τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Κατά τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα, το παγκόσμιο εμπόριο και ο πληθυσμός αυξήθηκαν γρηγορότερα 
από ποτέ άλλοτε, όπως και η κατανάλωση ενέργειας, η οποία αυξήθηκε 
περισσότερο από δέκα φορές, με μια σημαντική μετατόπιση από τις 
"παραδοσιακές" πηγές προς το πετρέλαιο, τα παράγωγα του, το φυσικό αέριο, τον 
υδροηλεκτρισμό και την πυρηνική ενέργεια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 
αύξησης συνέβηκε στα βιομηχανικά έθνη, όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση των 
εμπορικών καυσίμων είναι περίπου 10 φορές περισσότερο από  αυτή στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. Εάν υποθέσουμε ότι  ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα 
χρησιμοποιεί τελικά μόνο την μισή από την κατά κεφαλήν ενέργεια που 
καταναλώνεται από τα βιομηχανικά έθνη σήμερα, τότε η κατανάλωση της 
παγκόσμιας ενέργειας θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο από το τριπλάσιο. Τα 
περιβαλλοντικά όμως προβλήματα που συνδέονται με την ενεργειακή παραγωγή 
και τη χρήση της, είναι απαραίτητο να εξεταστούν μαζί, συμπεριλαμβανομένης της 
τοπικής αλλά και της περιφερειακής ρύπανσης, όπως και του πολυσυζητημένου 
προβλήματος της παγκόσμιας θέρμανσης.  

       Σε ολόκληρο τον κόσμο λειτουργούν σήμερα 438 πυρηνικοί σταθμοί, που 
καλύπτουν το 16% της συνολικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και το 83% των 
αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των βιομηχανικών χωρών, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Η Γαλλία κατέχει 
την πρώτη θέση στον κατάλογο των εξαρτημένων από την πυρηνική ενέργεια 
χωρών, με ποσοστό εξάρτησης 76,3%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία (73,7%), 
το Βέλγιο (56,8%), τη Σλοβακία (53,4%), την Ουκρανία (47,3%), τη Βουλγαρία (45%), 
την Ουγγαρία (42,2%), τη Νότια Κορέα (40,7%), τη Σουηδία (39%) και την Ελβετία 
(38,2%). Η Δυτική Ευρώπη αριθμεί 150 πυρηνικούς αντιδραστήρες και ο αριθμός 
τους δεν αναμένεται να μεταβληθεί αισθητά τα προσεχή χρόνια, εκτιμά η IΑΕΑ, 
προσθέτοντας ότι οι 118 αντιδραστήρες της βόρειας Αμερικής παρέχουν το 20% 
της ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 12% στον Καναδά. Η 
Μέση Ανατολή και η Ασία, που αριθμούν συνολικά 94 αντιδραστήρες, 
ακολουθούν μια σαφή πολιτική ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας ''και 
ιδιαίτερα η Κίνα, η Ινδία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία'', επισημαίνει η IΑΕΑ, 
προσθέτοντας ότι στις περιοχές αυτές βρίσκονται 31 συνολικά πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, σε στάδιο κατασκευής. Χρειαζόμαστε την πυρηνική ενέργεια; 
Προφανώς όχι, εάν το μόνο που φροντίζουμε είναι να έχουμε αρκετή ενέργεια για 
τα επόμενα 100-200 έτη, για να συνεχίσουμε τους τρέχοντες σπάταλους τρόπους 
της ζωής μας. Αλλά μετά πρέπει να καταβάλουμε την τιμή από την άποψη της 
ρύπανσης: οι αποστειρωμένες λίμνες και τα δάση που θα πεθάνουν, η αλλαγή του 
κλίματος και οι διεθνείς εντάσεις που θα δημιουργηθούν και για το τελευταίο ίχνος 
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του πετρελαίου. Για να αποφύγουμε αυτές τις συνέπειες, τέτοια καύσιμα πρέπει να 
αντικατασταθούν από τις μη ρυπαντικές πηγές, και η μόνη ρεαλιστική δυνατότητα 
είναι η πυρηνική ενέργεια. Εάν φροντίζουμε για τη Γη, ναι χρειαζόμαστε την 
πυρηνική ενέργεια.   
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                                ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 

Τσιάμης Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος Φάνης 

Πατλιάς Κωνσταντίνος  

Τσιλίκας Αποστόλης 

Τα ισχυρότερα όπλα που κατασκεύασε μέχρι στιγμής ο άνθρωπος είναι τα πυρηνικά 
όπλα. Σε αυτά παρατηρούμε την μεγαλύτερη απελευθέρωση ενέργειας που 
παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις. Η πανίσχυρη αυτή δύναμη αντλείται 
ακριβώς από τέτοιου είδους αντιδράσεις. Όλα τα είδη πυρηνικών όπλων 
χαρακτηρίζονται ως όπλα «μαζικής καταστροφής», σε αντίθεση με τα άλλα που 
χαρακτηρίζονται ως «συμβατικά». 

Τα πυρηνικά  όπλα, είναι όπλα εκρηκτικής ενέργειας που βασίζονται στην πυρηνική 
ενέργεια, η οποία αποδεσμεύεται κατά την αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση σχάσης 
των βαρέων πυρήνων (ατομικά όπλα) ή κατά τη θερμοπυρηνική αντίδραση 
σύντηξης (συνένωσης) των ελαφρών πυρήνων (υδρογονικά ή θερμοπυρηνικά 
όπλα). Διακρίνουμε τρεις τύπους πυρηνικών όπλων: 

● Τα όπλα που συνήθως ονομάζονται ατομικά, στα οποία όλη η ενέργεια της 
έκρηξης οφείλεται στην αλυσιδωτή αντίδραση σχάσης των πυρήνων. Η γόμωση, 
κατασκευασμένη από σχάσιμο υλικό, χωρίζεται σε μερικά τμήματα και η μάζα του 
κάθε τμήματος είναι μικρότερη από την κρίσιμη. Για την αύξηση του συντελεστή 
απόδοσης του σχάσιμου υλικού η γόμωση περιβάλλεται με ανακλαστές νετρονίων. 
Η σύνδεση των τμημάτων της γόμωσης πετυχαίνεται με την έκρηξη κοινής 
εκρηκτικής ουσίας με τη βοήθεια πυροδοτικού μηχανισμού. Στα πυρηνικά όπλα 
σχάσης η αλυσιδωτή αντίδραση έχει τελείως ανεξέλεγκτη δράση σε αντίθεση με 
τους πυρηνικούς αντιδραστήρες σχάσης στους οποίους είναι ελεγχόμενη. Αυτό 
σημαίνει πως σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου διασπάται ένας μεγάλος αριθμός 
πυρήνων που απελευθερώνουν ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας με μια τρομακτική 
έκρηξη. 

● Τα πιο καταστροφικά όπλα από όλα είναι τα πυρηνικά όπλα σύντηξης στα οποία 
για να πυροδοτηθεί η σύντηξη χρησιμοποιείται και μια βόμβα σχάσης. Τα όπλα 
αυτά όμως είναι ευρέως γνωστά ως θερμοπυρηνικά όπλα ή βόμβες υδρογόνου. Στα 
όπλα αυτά η ενέργεια της έκρηξής τους οφείλεται βασικά (ως 80- 90%) στη 
θερμοπυρηνική αντίδραση σύντηξης. Βασικά τμήματα των όπλων αυτών είναι η 
ατομική και η θερμοπυρηνική γόμωση. Σαν αποτέλεσμα της έκρηξης της ατομικής 
γόμωσης η θερμοκρασία του μείγματος δευτέριου και τριτίου  αυξάνεται στιγμιαία 
ως αρκετές δεκάδες εκατομμύρια βαθμούς, πράγμα που δημιουργεί τις συνθήκες 
για την αποτελεσματική διεξαγωγή της διεργασίας σύνθεσης του ηλίου. Η 
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θερμοπυρηνική γόμωση μπορεί επίσης να αποτελείται και από άλλα ελαφριά 
στοιχεία, όπως π.χ. από δευτέριο και λίθιο  

 

   

 

● Τα όπλα που η ενέργεια έκρηξής τους αποδεσμεύεται σαν αποτέλεσμα 
διαδοχικής εξέλιξης τριών πυρηνικών αντιδράσεων: σχάση πυρήνων U235, Pu239 ή 
U233 (πρώτη βαθμίδα), σύντηξη ελαφριών πυρήνων της θερμοπυρηνικής γόμωσης 
(δεύτερη βαθμίδα) και σχάση πυρήνων U238 (τρίτη βαθμίδα). Το βασικό μέρος της 
ενέργειας αποδεσμεύεται σαν αποτέλεσμα σχάσης των πυρήνων U238 από τα 
νετρόνια που εκλύονται κατά τη θερμοπυρηνική αντίδραση της σύντηξης. Η 
ενέργεια των νετρονίων αυτών φτάνει στα 14 MeV, δηλ. ξεπερνά σημαντικά την 
κρίσιμη ενέργεια σχάσης των πυρήνων U238 (2 MeV). Η χρησιμοποίηση του 
περισσότερο διαδεδομένου ισοτόπου U238 σαν σχάσιμου υλικού αποτελεί 
σημαντική ιδιομορφία των όπλων του τύπου αυτού. Η χρησιμοποίηση του U238 
επέτρεψε να αυξηθεί σημαντικά η ισχύς  της πυρηνικής έκρηξης και έτσι να αυξηθεί 
η μαχητική αποτελεσματικότητα των πυρηνικών όπλων.  
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Πυρηνικά πυρομαχικά : Είναι γνωστά αρκετά πυρηνικά όπλα με τη μορφή βομβών 
αεροπλάνων, αεριοπροωθούμενων βλημάτων, θαλάσσιων τορπιλών, βλημάτων 
πυροβολικού και ναρκών, που ονομάζονται πυρηνικά πυρομαχικά. Είναι δηλαδή 
πυρομαχικά (βόμβες, πύραυλοι, νάρκες, τορπίλες, βλήματα πυροβολικού) με 
πυρηνική γόμωση. Η ισχύς τους υπολογίζεται σε ισοδύναμο τολουόλης της 
γόμωσης. Η απόσταση της δράσης τους εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς τους 
στο στόχο (αεροπορία, πυροβολικό, πύραυλοι). 

Παράγοντες καταστροφής από την έκρηξη πυρηνικών όπλων είναι το κύμα κρούσης, 
η φωτεινή ακτινοβολία και η ραδιενέργεια που προκαλούν τραυματισμούς, 
εγκαύματα, θλάσεις και τη νόσο των ακτίνων. 

Στρατιωτική χρήση  

Η πρώτη και πιο καταστροφική χρήση της πυρηνικής βόμβας στον κόσμο έγινε στις 

6 και 9 Αυγούστου του 1945 κατά την διάρκεια του B' παγκοσμίου πολέμου όταν ο 

τότε πρόεδρος των Η.Π.Α. αποφάσισε την διπλή χρήση της ώστε όπως πίστευε να 

προλάβει να σώσει 500.000 αμερικάνικες ζωές που θα έπεφταν στα πεδία των 

μαχών με τους Ιάπωνες αν ο πόλεμος συνεχιζόταν. 

Οι λόγοι που ο πρόεδρος των Η.Π.Α αποφάσισε αυτήν την στρατιωτική χρήση της 

πυρηνικής βόμβας ήταν : α) για πειραματικούς λόγους και β) για να αναγκαστεί ο 

τότε Ιάπωνας αυτοκράτορας να παραδοθεί και να λήξει ο B' παγκόσμιος πόλεμος. 

Μόνο η βόμβα στη Χιροσίμα ήταν αρκετή και για τους δύο στόχους. Η δεύτερη 

βόμβα στο Ναγκασάκι ήταν απλός ένα δεύτερο πείραμα με διαφορετική βόμβα. 

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει χρήσεις πυρηνικών όπλων μόνο για 

πειραματικούς σκοπούς σε ελεγχόμενες συνθήκες. 

Τα αποτελέσματα μιας πυρηνικής έκρηξης είναι καταστροφικά και αυτό έχει 

αποδειχτεί και στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο με την καταστροφή των δύο Ιαπωνικών 

πόλεων και την αφαίρεση χιλιάδων ζωών. 

Χιροσίμα 

Η πυρηνική βόμβα ουρανίου που ρίφθηκε στην Χιροσίμα σκότωσε άμεσα 70.000 

ανθρώπους. Περίπου το 69% των οικοδομημάτων της πόλεως καταστράφηκε 

εντελώς και ένα άλλο 6,6% υπέστη σοβαρές ζημιές. Κατά τους επόμενους μήνες, 

περί τους 60.000 ακόμα ανθρώπους απεβίωσαν από τραύματα ή έκθεση σε 

ραδιενέργεια. Επί του συνόλου των θανάτων εκτιμάται ότι το 60% οφείλεται στην 

αρχική θερμοκρασία (από ακαριαία ολική εξαέρωση ή τήξη του σώματος μέχρι 

εγκαύματα), το 20% από μηχανικό τραυματισμό από το ωστικό κύμα (καθαυτό 

έκρηξη) και το υπόλοιπο 20% από τη ραδιενέργεια. Από το 1945 μέχρι σήμερα, 

αρκετές χιλιάδες ακόμα χιμπακούσα έχουν πεθάνει από ασθένειες που προκάλεσε 



24 
 

η έκρηξη της βόμβας, οι περισσότεροι από λευχαιμία, λέμφωμα, καρκίνο των 

πνευμόνων και άλλα είδη καρκίνου. 

 

Ναγκασάκι  

Η βόμβα πλουτωνίου που κατέστρεψε το βόρειο τμήμα της πόλεως και σκότωσε 

άμεσα 40.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με στατιστικές, ο τελικός απολογισμός ήταν 

73.884 νεκροί, 74.909 τραυματίες και 120.820 ασθενείς. 
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Ο Ψυχρός Πόλεμος 

Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ο γεωπολιτικός, ιδεολογικός και οικονομικός αγώνας 

μεταξύ των δυο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Κράτησε από το 1947, μέχρι την πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 11 

Νοεμβρίου 1989 και λίγο αργότερα την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων 

στα άλλα κράτη επιρροής της ΕΣΣΔ. 

Ονομαζόταν Ψυχρός Πόλεμος γιατί δεν διεξήχθη ποτέ ένοπλη σύγκρουση μεταξύ 

των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Ο "πόλεμος" έγινε με τη μορφή αγώνα επικράτησης σε 

διάφορους τομείς όπως τα συμβατικά και τα πυρηνικά όπλα, τα δίκτυα συμμαχιών, 

οικονομία και οικονομικούς αποκλεισμούς, προπαγάνδα, κατασκοπεία, πολέμους 

σε περιφερειακά κράτη, και τον ανταγωνισμό για την κατάκτηση του διαστήματος. 

Ο Ψυχρός Πόλεμος βασίστηκε στο φόβο και των δυο πλευρών για την απειλή 

χρήσης πυρηνικών όπλων και για το λόγο αυτό και οι δυο πλευρές ανέπτυξαν 

πολιτικές αποφυγής της χρήσης τους. Κατά τη διάρκειά του, δε χρησιμοποιήθηκαν 

ποτέ πυρηνικά όπλα. 

Μια ιστορική επισήμανση, είναι ότι το έτος 1987, επειδή δεν πήγαινε άλλο αυτή η 
κατάσταση με τα ανεξέλεγκτα πυρηνικά όπλα, υπογράφτηκε μια συνθήκη ανάμεσα 
στην Αμερική και την Ρωσία που σκοπό είχε την αυτοκαταστροφή όλων των 
πυρηνικών κεφαλών με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εχθροπραξίες και απειλές 
ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες. 

 Η εκτεταμένη χρήση των πυρηνικών όπλων στο μέλλον θα έχει πολύ καταστροφικά 

αποτελέσματα και στην εσχάτη των περιπτώσεων μπορεί να προκαλέσει μέχρι και 

την καταστροφή της γης.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ 

Γαλάνης Μάριος  

Οικονόμου Δημήτρης 

Γκούβας Ιωάννης 

Μαυραγάνης Κώστας 

Η αρχή για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είχε ξεκινήσει από τις αρχές 
του 20ού αιώνα, αλλά ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος έκανε την ανάγκη δημιουργίας της 
επιτακτική.  

Είναι ειρωνεία της ζωής, αλλά η πιο ουσιαστική βοήθεια για την τεχνογνωσία 
της ατομικής έκρηξης δόθηκε από ανθρώπους που είχαν φύγει κυνηγημένοι ή 
αυτοεξόριστοι από την Γερμανία λόγω της ανόδου του Χίτλερ στην εξουσία το1933. 
Κανείς δεν θέλει να φαντάζεται το μέλλον της ανθρωπότητας αν ο Χίτλερ είχε 
προλάβει να δημιουργήσει πρώτος την ατομική βόμβα ή αν έστω άνθρωποι όπως ο 
Αϊνστάιν ή άλλοι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει να αποδράσουν από τη ναζιστική 
Γερμανία. Οι επικεφαλείς των δύο πυρηνικών προγραμμάτων των δύο αντιπάλων 
ήταν για τη Γερμανία ο Χάιζενμπερκ και για τους αμερικανούς ο Ρόμπερτ 
Οπενχάιμερ.  

Στις 16 Ιουλίου 1945 οι Αμερικανοί κάνουν μυστική δοκιμή της πρώτης 
βόμβας στην έρημο του Νέου Μεξικού. Η στρατιωτική και πολιτική εξουσία είναι 
ενθουσιασμένη από την «αποτελεσματικότητά» της, αλλά οι επιστήμονες που την 
δημιουργούν τρομοκρατούνται με τις συνέπειες του δημιουργήματός τους. Ο ίδιος 
ο Οπενχάιμερ τη στιγμή της δοκιμής, βλέποντας το φρικτό μανιτάρι να ανεβαίνει 
στον ουρανό, ψιθυρίζει στίχους από ένα ινδικό έπος: «...Έγινα ο θάνατος, η 
καταστροφή του κόσμου». Και δεν είχε και άδικο! Και αν οι ίδιοι οι επιστήμονες 
που δημιούργησαν την ατομική βόμβα ένιωθαν αποτροπιασμό για τον τρόπο με τον 
οποίο ο άνθρωπος θα χρησιμοποιούσε την ανακάλυψή τους, το πολιτικοστρα-
τιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. 

Γι’ αυτούς η ολική καταστροφή πυκνοκατοικημένων περιοχών του αντιπάλου 
ήταν απλώς ένα μεγάλο πείραμα μια παγκόσμια επίδειξη ισχύος της νέας μεγάλης 
υπερδύναμης που έβγαινε νικήτρια μετά τον πόλεμο. Όταν ο Οπενχάιμερ 
αισθάνθηκε τις τραγικές συνέπειες του δημιουργήματός του και μετέφερε στον 
Τρούμαν τις ενοχές του, λέγοντάς του: «Έχω αίμα στα χέρια μου», ο Τρούμαν του 
απάντησε: «Τράβα να τα πλύνεις λοιπόν». 

 Πέρσι σε μια εκπομπή ο 85χρονος σήμερα πλοηγός του αεροσκάφους που 
πέταξε το μοιραίο πρωινό στον ουρανό της Χιροσίμα, ταγματάρχης Θέοντορ Βαν 
Κιρκ, δηλώνει κυνικά: «Δεν μετανιώνω στο ελάχιστο. Ήταν μια σωστή αποστολή. Αν 
μου δινόταν η ευκαιρία – κάτω από τις ίδιες συνθήκες – θα το έκανα ξανά». 
Παρόμοιου ύφους και ήθους ήταν και η δήλωση του καθηγητή Χάρολντ Άγκνιου: «Η 
ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια 
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δοκιμή». Δεν έλειψαν και κάποιες τραγικές γελοιότητες, όπως του στρατηγού 
Γκροβς, ο οποίος σε αναφορά του στο Κογκρέσο μετά τον βομβαρδισμό της 
Χιροσίμα και Ναγκασάκι χρησιμοποίησε την ακόλουθη έκφραση: «Ο θάνατος από 
ραδιενέργεια είναι ο πιο ευχάριστος». Αλλά και ο δημοσιογραφικός κλάδος δεν 
πήγε πίσω σε κυνικότητα. Ο Γουίλιαμ Λόρενς είχε μια σειρά από αποκλειστικότητες. 
Ήταν ο μόνος δημοσιογράφος που παρακολούθησε βήμα-βήμα την εξέλιξη 
κατασκευής της ατομικής βόμβας, ο μόνος δημοσιογράφος που ήταν αυτόπτης 
μάρτυρας στην πρώτη πυρηνική δοκιμή στο Νέο Μεξικό, ενώ συμμετείχε και στις 
αποστολές που έριξαν τις δύο ατομικές βόμβες. 

Έγραφε λοιπόν ο Λόρενς σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στους «New York 
Times » στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ήταν μέσα στην πτήση του θανάτου που 
κατευθυνόταν στο Ναγκασάκι: « Νιώθει άραγε κανείς οποιαδήποτε συμπόνοια ή 
οίκτο για τους φτωχοδούλους που θα πεθάνουν; Όχι, όταν σκεφτεί κανείς το Περλ 
Χάρμπορ και την πορεία θανάτου στο Μπαταάν». Σημειώνουμε ότι ο Λόρενς για τις 
ανταποκρίσεις του αυτές, που δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες στους «New York Times 
», πήρε το 1945 το βραβείο Πούλιτζερ... 

Το 1939 Γερμανοί Φυσικοί απέδειξαν πως ήταν δυνατό να αναπτυχθεί ένα 
πανίσχυρο όπλο με τη μέθοδο της πυρηνικής σχάσης ουρανίου. Το Γερμανικό 
πυρηνικό πρόγραμμα υπονομεύτηκε όταν έγινε γνωστό το κόστος και η 
πολυπλοκότητα της κατασκευής. Ο Χίτλερ δυσπιστούσε έναντι της σύγχρονης 
Φυσικής χαρακτηρίζοντας την επιστήμη των Εβραίων. Έτσι Γερμανοί επιστήμονες 
που είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ συνέβαλαν στις έρευνες των συμμάχων. 
Βρετανοί επιστήμονες σημείωσαν προόδους και παρέδωσαν τα πορίσματά τους 
στις ΗΠΑ.  

Στο Αμερικανικό πρόγραμμα Μανχάταν εργάστηκαν 150.000 άτομα για 4 χρόνια. Το 
1944 είχε παραχθεί σχάσιμο υλικό για την παραγωγή δύο βομβών. Στις 16 Ιουλίου 
1945 η βόμβα δοκιμάστηκε επιτυχώς από την ερευνητική ομάδα στο Λος Άλαμος 
της αεροπορικής βάσης Αλαμογόρδο. Το υπουργείο άμυνας των ΗΠΑ στέλνει ένα 
αινιγματικό τηλεγράφημα στον πρόεδρο Τρούμαν που βρίσκεται στο Πότσνταμ: "Ο 
τοκετός ήταν αίσιος". Η πρώτη ατομική βόμβα έκανε την καρδιά των 
κατασκευαστών της να γεμίσει από υπερηφάνεια αλλά και τρόμο. "Καταλάβαμε ότι 
η ζωή μας είχε αλλάξει πια οριστικά και δεν θα ήταν ποτέ η ίδια όπως πρώτα" είπε 
μελαγχολικά ο φυσικός Rober Openhaimer. 

H έκθεση της επιτροπής Frank εφιστούσε την προσοχή του προέδρου των ΗΠΑ 
στους τρομερούς κινδύνους που εγκυμονούσε η χρήση της βόμβας για την 
ανθρωπότητα. Αλλά στις 3 Αυγούστου ο Τρούμαν έχει πάρει πλέον την απόφασή 
του.  Να ριχθεί η βόμβα, το ταχύτερο και σε πυκνοκατοικημένη πόλη. Καταρτίζεται 
κατάλογος υποψηφίων πόλεων. Κοκούρα, Χιροσίμα, Γιοκοχάμα, Ναγκασάκι. Στην 
αρχή είχε μπει και το Κιότο αλλά σβήστηκε μετά από παρέμβαση αξιωματούχου 
λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της ως αρχαίου θρησκευτικού και καλλιτεχνικού 
κέντρου της Ιαπωνίας…….. 

 



28 
 

ΤΟ ΠΥΡΙΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ 

 Η ‘Ανια ζει στην πόλη Γκόμελ της 

Λευκορωσίας και έχει ένα πιστοποιητικό με τον 

αριθμό 000358. Δεν είναι πιστοποιητικό 

γεννήσεως, ούτε γλωσσομάθειας. Επιβεβαιώνει ότι 

η Άνια είναι θύμα του πυρηνικού ατυχήματος του 

Τσερνομπίλ κι ας είναι μόλις 15 χρονών. Στα 4 της 

χρόνια, ο καρκίνος σημάδεψε την αρχή μιας ζωής 

γεμάτης πόνο. Μια ομάδα γιατρών έκρινε ότι θα 

πρέπει να λάβει ένα Πιστοποιητικό Τσερνομπίλ 

γιατί ο πατέρας της γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά 

στο Τσερνομπίλ. Είναι ένα κομμάτι χαρτί με το 

νούμερο 000358, που της δίνει το δικαίωμα για δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη σε επιλεγμένα ιδρύματα. Όμως, οι συνέπειες και το κόστος των 

πυρηνικών καταστροφών στην πρώην Σοβιετική Ένωση δεν μπορούν να μετρηθούν 

τόσο απλά. Η Άνια είναι κάτι παραπάνω από ένας αριθμός. Το Τσερνομπίλ, 

εργοστάσιο παράγωγης πυρηνικής ενεργείας το οποίο πήρε το όνομα του από την 

ομώνυμη μικρή πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται στο εγκαταλελειμμένο πλέον χωριό 

Πρυπιάτ 132χλμ βόρεια του Κιέβου, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας. 

Μπήκε σε λειτουργία για τη Σοβιετική Ένωση το 1977 ως πρότυπο πυρηνικό 

εργοστάσιο. Εκεί, το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986 

όταν οι εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό άρχισαν τις προγραμματισμένες 

εργασίες για ένα πείραμα που σκοπό είχε να ελέγξει τα συστήματα ασφαλείας, 

αλλά οδήγησε στο μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα, το αποκαλούμενο από πολλούς 

Σοβιετική «Πομπηία».    

 Το πείραμα, δηλαδή το πρόγραμμα έλεγχου, στον αντιδραστήρα 4 του 

πυρηνικού εργοστάσιου του Τσερνομπίλ, ήταν η ικανότητα της στροβιλογεννήτριας 

με αριθμό 8, να παρέχει ισχύ κατά την διάρκεια της εκτέλεσης. Η σχεδίαση του 

έλεγχου έγινε από τον αρχιμηχανικό σχεδιασμού του εργοστασίου και ο σκοπός του 

ήταν να ελεγχτεί αν είναι δυνατή με αυτή τη μέθοδο η παροχή αρκετής ισχύος ώστε 

να γίνεται εξαναγκασμένη κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξης του 

αντιδραστήρα. Η ενέργεια αυτή είχε προβλεφτεί και είχε περιγλυφθεί ως 

ενδεχόμενη λειτουργία στον σχεδιασμό των αντιδραστήρων RBMK-1000 που 

χρησιμοποιούσε το Τσερνομπίλ. Αντίστοιχοι έλεγχοι είχαν γίνει το 1982 στον 

αντιδραστήρα 3 και είχε βρεθεί ότι δεν είναι δυνατή η παροχή ισχύος για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πραγματοποίηση νέων ελέγχων με πιο 

σύγχρονο σχεδιασμό το 1984 και το 1985. Η ιδέα για το πρόγραμμα ήταν η 

πραγματοποίηση του ελέγχου σε συνθήκες όσο πιο κοντά σε πραγματικές γίνεται, 

το 1986. Αφού επανεξετάστηκε για άλλη μια φορά προγραμματίστηκε ο έλεγχος να 

ξεκινήσει από τις 25 Απριλίου του 1986.   
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 Το ατύχημα συνέβη στη 01:26, ώρα 

Μόσχας, ξημερώματα του Σαββάτου 26 

Απριλίου του 1986. Στο εργοστάσιο 

βρίσκονταν περίπου 200 εργαζόμενοι των 

οποίων οι ενασχολήσεις σχετίζονταν με την 

ομαλή λειτουργία των πυρηνικών 

αντιδραστήρων 1,2 και 3 καθώς και με το 

πρόγραμμα έλεγχου που λάμβανε χώρα στον 

αντιδραστήρα 4 όπου και σημειώθηκε η 

έκρηξη. Αρχικά, έγιναν 2 εκρήξεις στο κτήριο 

του αντιδραστήρα 4. Το αποτέλεσμα τους ήταν 

η διάνοιξη μιας τρύπας στην οροφή του κτιρίου και η εκτόξευση γραφίτη, 

σκυροδέματος και συντριμμιών. Ο πυρήνας  του αντιδραστήρα βρέθηκε σε επαφή 

με το εξωτερικό περιβάλλον. Μεγάλο μέρος του ουράνιου που χρησιμοποιούνταν 

ως καύσιμο έφυγε στον αέρα μαζί με υπερουράνια στοιχειά και προϊόντα της 

σχάσης, παρασυρόμενα από τον καπνό ο όποιος έφτασε σε ύψος 1χλμ. Πυρκαγιά 

ξέσπασε στην οροφή πάνω από τον  στρόβιλο του αντιδραστήρα. Επίσης, φλόγες 

υπήρχαν στο εσωτερικό του κτιρίου μαζί με ατμούς και σκόνη. Ο γραφίτης που 

έπαιζε το ρόλο του επιβραδυντή, αναφλέγει από την θερμότητα και την έκρηξη. Ένα 

υπάλληλος του εργοστασίου που βρισκόταν πάνω από τον αντιδραστήρα τη στιγμή 

της έκρηξης σκοτώθηκε ακαριαία ενώ ένας δεύτερος υπάλληλος τραυματίστηκε 

από τα συντρίμμια που έπεσαν πάνω του. Λίγο μετά το ατύχημα, έφτασαν 

πυροσβέστες οι oποίοι προσπάθησαν να 

σβήσουν τις φλόγες. Δεν τους ενημέρωσαν για 

το πόσο ραδιενεργοί ήταν οι καπνοί και τα 

συντρίμμια κι έτσι πολλοί δέχτηκαν υψηλές 

δώσεις ραδιενέργειας. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι 

που δούλευαν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο. Η 

φωτιά στην οροφή του σταθμού και γύρω από 

τον αντιδραστήρα 4 έσβησε στις 5 πμ. Όμως 

αυτή στο εσωτερικό του αντιδραστήρα συνέχισε 

να καίει μέχρι που την έσβησαν ελικόπτερα τα 

οποία πέταξαν υλικά όπως άμμο, μόλυβδο, 

πηλό, βόριο μέσα στο φλεγόμενο αντιδραστήρα. 

Το νερό που είχε εισαχτεί βιαστικά στο κτήριο του αντιδραστήρα σε μια μάταιη 

προσπάθεια να σβηστεί η φωτιά, είχε γεμίσει το χώρο κάτω από το πάτωμα του 

αντιδραστήρα. Παράλληλα, με το πυρωμένο καύσιμο και άλλα υλικά στο πάτωμα 

του αντιδραστήρα, είχαν αρχίσει να τρυπάνε το πάτωμα και να αναμειγνύονται με 

λιωμένο τσιμέντο από τα τοιχώματα του αντιδραστήρα, δημιουργώντας ένα 

ραδιενεργό υγρό μεγάλου ιξώδους, συγκρίσιμο με λαβα. Τα υλικά που έριχναν τα 

ελικόπτερα, δρούσαν σαν φούρνος αυξάνοντας τις θερμοκρασίες από κάτω τους. Αν 

http://2.bp.blogspot.com/-KKfHcqwzTDk/TbhQtVlwguI/AAAAAAAAAOM/aMp6b2agNiU/s1600/%CE%A4%CE%A3%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%A0%CE%99%CE%9B+1.jpg
http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=el&sa=X&biw=1280&bih=870&tbm=isch&tbnid=Y-KX5w1SqM5QmM:&imgrefurl=http://feww.wordpress.com/2011/04/26/chernobyl-nuclear-disaster-25th-anniversary/&docid=c-2rRUDa3p5H7M&imgurl=http://feww.files.wordpress.com/2009/03/z-chernobyl-meltdown.jpg&w=497&h=579&ei=l2CQT-yDMsnYsgbR9p2kBA&zoom=1&iact=hc&vpx=607&vpy=329&dur=3813&hovh=242&hovw=208&tx=121&ty=153&sig=101402195137000800975&page=3&tbnh=158&tbnw=140&start=48&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:48,i:220
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το υλικό αυτό ερχόταν σε επαφή με το νερό, θα είχε ως αποτέλεσμα μια θερμική 

έκρηξη, που πιθανώς θα ήταν χειρότερη από την αρχική. Για να αποφευχθεί κάτι 

τέτοιο, στάλθηκαν από τη Σοβιετική κυβέρνηση στρατιώτες και εργάτες ως 

προσωπικό εκκαθάρισης. Τα χειρότερα ραδιενεργά κατάλοιπα συγκεντρώθηκαν 

μέσα στα υπολείμματα του αντιδραστήρα ο οποίος καλύφθηκε με σάκους που 

περιείχαν άμμο, μόλυβδο και βορικό οξύ. Μέχρι το Δεκέμβριο του 1986, κτίστηκε 

μια μεγάλη τσιμεντένια σαρκοφάγος για να σφραγίσει τον αντιδραστήρα και τα 

περιεχόμενά του. Τη νύχτα, από 26 προς 27 Απριλίου, περισσότερες από 24 ώρες 

μετά την έκρηξη, η επιτροπή που ερευνούσε το ατύχημα, ήρθε αντιμέτωπη με 

πλήθος αποδείξεων για ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας, και αριθμό 

ακτινοβολίας. Έτσι, αναγκάστηκε να δώσει την εντολή για εκκένωση της κοντινής 

πόλης του Πρυπιάτ. Η εκκένωση ξεκίνησε στις 2 μμ. της 27ης Απριλίου. Για να 

μειωθούν οι αποσκευές, ειπώθηκε στους κατοίκους ότι η εκκένωση ήταν διάρκειας 

3 ημερών. Σήμερα, παραμένουν ακόμα προσωπικά αντικείμενα τα οποία δεν θα 

μετακινηθούν ποτέ λόγω ραδιενέργειας. Στις 28 Απριλίου, Σουηδικοί σταθμοί 

παρατήρησης, άρχισαν να καταγράφουν υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας και 

απαίτησαν μια εξήγηση. Παρότι η Σοβιετική κυβέρνηση αποπειράθηκε αρχικώς να 

συγκαλύψει το γεγονός, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι υπήρξε ένα «μικρό 

ατύχημα». 3 χρόνια μετά το δυστύχημα, η Σοβιετική κυβέρνηση αποφάσισε να 

«παγώσει» την κατασκευή των αντιδραστήρων 5 και 6 του πυρηνικού σταθμού. 

Μετά από όλα αυτά, το εργοστάσιο συνέχισε να λειτουργεί με ανεπαρκή 

συστήματα ασφάλειας και προστασίας του αντιδραστήρα, καθώς και λανθασμένους 

χειρισμούς. Το μοιραίο εργοστάσιο του Τσερνομπίλ έκλεισε οριστικά το Δεκέμβριο 

του 2000, ύστερα από διεθνείς πιέσεις που δέχτηκε η κυβέρνηση της Ουκρανίας και 

υπό τον φόβο νέων πιθανών εκρήξεων στους πεπαλαιωμένους αντιδραστήρες του. 

 Το ατύχημα του Τσερνομπίλ, προήλθε από μια σειρά γεγονότων που 

περιλάμβανε μη προβλεπόμενους χειρισμούς και λάθη, που σε συνδυασμό με τον 

αντιδραστήρα RBMK-1000 που χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο, οδήγησαν στο 

ατύχημα. Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να προκάλεσαν το πυρηνικό ατύχημα 

στο Τσερνομπίλ: 

http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=el&sa=X&biw=1280&bih=870&tbm=isch&tbnid=5EI6hB4Da1KqlM:&imgrefurl=http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/04/chernobyl-chernobyl-1986.html&docid=1pKuLDXfjDXAVM&imgurl=http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2011/04/full/chernobyl1986.jpg&w=480&h=270&ei=l2CQT-yDMsnYsgbR9p2kBA&zoom=1&iact=hc&vpx=783&vpy=584&dur=125&hovh=168&hovw=300&tx=63&ty=122&sig=101402195137000800975&page=4&tbnh=108&tbnw=192&start=73&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:73,i:234
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1. Κάποια βλάβη στην αντλία ή κράτηση της αντλίας που πραγματοποιούσε 

την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου. Στο εργοστάσιο αυτό, το ψυκτικό 

μέσο ήταν ζέον ύδωρ. 

2. Ενδεχόμενη διαταραχή λειτουργίας της αντλίας ψύξης ή κένωσή της από 

ψυκτικό. 

                 Τα δυο παραπάνω, μαζί με πολύ μεγάλο και θετικό συντελεστή κενού (ο 

οποίος εκφράζει την αύξηση της θερμικής ισχύος σε περίπτωση 

δημιουργίας κενού στον επιβραδυντή του αντιδραστήρα η στην ροη του 

ψυκτικού), χαρακτηρίζει τον αντιδραστήρα  RBMK-1000. Μια αύξηση του 

συντελεστή κενού σε τέτοιον αντιδραστήρα, μεταφράζεται ως δημιουργία 

φυσαλίδας στη ροη του μέσου, που δημιουργεί μεγάλη αύξηση στην 

θερμική ισχύ που παράγεται από την τρέχουσα πυρηνική δραστηριότητα. 

3. Κάποια βλάβη στα κανάλια καυσίμου που αποτελούνταν από κράμα 

ζιρκονίου (χημικό στοιχείο που ανήκει στα μέταλλα) ή στις συγκολλήσεις 

μεταξύ αυτών και των σωληνώσεων ανοξείδωτου ατσαλιού κατά πάσα 

πιθανότητα κοντά στο σημείο όπου συνδέονται με τον αντιδραστήρα στη 

βάση του. Η βλάβη ενός καναλιού καυσίμου, θα μπορούσε να αποτελέσει 

την αιτία μια απότομης αύξησης στο κλάσμα κενού του ψυκτικού μέσου 

καθώς αυτό εισέρχονταν στη ροη. Έτσι, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια 

τοπική αύξηση της δραστικότητας που θα ενεργοποιούσε φαινόμενο 

πολλαπλασιασμού της στο χώρο του πυρήνα του αντιδραστήρα. 

4. Η κλίμακα της καταστροφής ενισχύθηκε από την έλλειψη εκπαίδευσης και 

εξοπλισμού του προσωπικού του εργοστασίου, η οποία οδήγησε σε σοβαρά 

λάθη εκτίμησης της πραγματικής κατάστασης. 

Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ, δεν επηρέασε μόνο το περιβάλλον των 3 

κυρίως χωρών –Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Ρωσίας- που δέχτηκαν το μεγαλύτερο 

ποσοστό ραδιενέργειας, άλλα και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων , όχι μόνο αυτών που 

κλίθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα σε λίγες μόλις ώρες μετά την 

τραγωδία, άλλα και άλλων που ζούσαν χιλιόμετρα μακριά.  

Οι κοινωνικές επιπτώσεις του ατυχήματος:……………………………………………………… .          

Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ είχε ως 

αποτέλεσμα περίπου 400 άτομα να εγκαταλείψουν 

τις εστίες τους. Η περιοχή Γκόμελ της Λευκορωσίας, 

έχασε το 43% των κάτοικων της από το 1986 έως το 

2000. Αυτοί που έμειναν πίσω, ήταν κυρίως 

ηλικιωμένοι, οι όποιοι δεν ήθελαν να 

εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Η φυγή 

των νέων ανθρώπων σε συνδυασμό με τις 

επιπτώσεις της ραδιενέργειας στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, είχε ως 
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αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή της δημογραφικής της δομή: τα ποσοστά γεννήσεων 

έχουν μειωθεί, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των θανάτων. Στη περιοχή 

του Γκόμελ, το προσδόκιμο ζωής το 1986 ήταν 72,6 χρόνια, ενώ το 2000 έπεσε στα 

67,6 χρόνια. Το 1986, όταν συνέβη το πυρηνικό ατύχημα, το ποσοστό αύξησης του 

πληθυσμού ήταν 8%, ενώ 14 χρόνια αργότερα, οι γεννήσεις μειώθηκαν από 17,2% 

σε 9,7% και οι θάνατοι αυξήθηκαν από 9,2% σε 14,8%, γεγονός που οδήγησε στη 

μείωση του πληθυσμού σε 5,1%. Η έλλειψη νέων ανθρώπων στην περιοχή του 

Γκόμελ είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από το ατύχημα στο Τσερνομπίλ. 

Στις περιοχές αυτές, καταγράφεται έλλειψη γιατρών και δάσκαλων, με αποτέλεσμα 

οι υποδομές της εκπαίδευσης και της υγείας να είναι ειδικότερα αδύναμες, ενώ 

δεκάδες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν την λειτουργία τους, λόγω 

έλλειψης ειδικευμένων προσωπικών. Οι κυβερνήσεις της Ουκρανίας και της 

Λευκορωσίας προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπιες του 

δυστυχήματος με μια σειρά από προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης για τις 

περιοχές, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, χωρίς να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν 

ριζικά το πρόβλημα. Το Τσερνομπίλ, δεν επηρέασε τη ζωή μόνο όσων 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αλλά και εκείνων που τους 

υποδέχτηκαν στις πόλεις και τα χωριά τους. Οι σύγχρονοι οικισμοί που χτιστικών 

για να στεγάσουν τους πληγέντες, έκαναν τους ντόπιους να τους βλέπουν με μισό 

μάτι, ενώ μεταξύ των νέων ανθρώπων, δύσκολα αναπτύσσονταν ερωτικές σχέσεις, 

καθώς πάντα υπήρχε ο φόβος των γεννητικών ανωμαλιών λόγω της ραδιενέργειας.  

Οι επιπτώσεις στην τέχνη και η εξοικείωση με μια ζωή με ραδιενέργεια: ,,,,,,, 

Η ραδιενέργεια που απελευθερώθηκε από τον 

αντιδραστήρα 4 του Τσερνομπίλ, επηρέασε 

ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της νότιας 

Λευκορωσίας και της βόρειας Ουκρανίας, που 

διατηρούσαν ως τότε τη δική τους κουλτούρα, τα 

δικά τους ήθη και έθιμα. Πολλά στοιχεία αυτής της 

παράδοσης, πίνακες, πήλινα σκεύη και γεωργικοί 

εξοπλισμοί, μπορεί να τα δει κανείς πλέον μόνο στα 

μουσεία των μεγάλων πόλεων των 2 χωρών. Η 

εμπειρία του Τσερνομπίλ, απασχόλησε πολλούς 

συγγραφείς, ζωγράφους και παραγωγούς ταινιών 

που θέλησαν να αποτυπώσουν το δράμα. Εκτός των 

περιοχών που ερήμωσαν, υπάρχουν και εκείνες που 

οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν με τη ραδιενέργεια. Ομάδες 

ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, ειδικών στη διαχείριση κίνδυνου, στο περιβάλλον και 

σε αγροτικά ζητήματα, εργάζονται από κοινού με τους κατοίκους των πληγέντων 

περιοχών και αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης της καθημερινής ζωής. Οι 

http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=el&sa=X&biw=1280&bih=870&tbm=isch&tbnid=FGHWUbnb5E-epM:&imgrefurl=http://www.theepochtimes.com/n2/science/fossils-of-the-future-792.html&docid=guqugr5a5I13vM&imgurl=http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/large/2008/07/09/73982334.jpg&w=750&h=1125&ei=l2CQT-yDMsnYsgbR9p2kBA&zoom=1&iact=hc&vpx=634&vpy=291&dur=984&hovh=275&hovw=183&tx=105&ty=92&sig=101402195137000800975&page=3&tbnh=153&tbnw=111&start=48&ndsp=25&ved=1t:429,r:17,s:48,i:209
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κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, διδάσκονται πώς να εκτρέφουν οικόσιτα 

ζώα και να ετοιμάζουν φαγητό με χαμηλότερα ποσοστά ραδιενέργειας, 

μαθαίνοντας να ζουν με τις επιπτώσεις της πυρηνικής καταστροφή του Τσερνομπίλ.  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις: ,……………………………………………………………………, 

Το ατύχημα του Τσερνομπίλ, είχε ως 

αποτέλεσμα τη ραδιενεργό ρύπανση 

18.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

καλλιεργήσιμης γης, εκ των οποίων 

τα 2.640 τ.χλμ δεν μπορούν να 

καλλιεργηθούν. Στην Ουκρανία, το 

40% της δασικής έκτασης υπέστη 

ρύπανση. Στα δάση, τα κωνοφόρα 

δέντρα και τα πλατύφυλλα φυτά 

απορρόφησαν την ραδιενέργεια σαν 

σφουγγάρια και τα νεκρά φύλλα και 

οι βελόνες, μετέφεραν την ρύπανση 

στο έδαφος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι 

στην επόμενη 10ετία, η ραδιενέργεια θα συσσωρευτεί στο ξύλο των δέντρων. Προς 

το παρόν, το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπανσης συγκεντρώνεται σε τοπικά φυτά και 

φρούτα του δάσους, όπως τα μούρα, τα μανιτάρια, τα ρείκια, τις λειχήνες και τις 

φτέρες. Αυτά δεν είναι τα μόνα που επηρεάστηκαν από τη ραδιενέργεια του 

Τσερνομπίλ, αλλά πολλά ακόμη είδη μολύνθηκαν ανάλογα με το είδος, τον τύπο της 

ρίζας του και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Όσο μικρότερη η ρίζα των φυτών, 

τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος μόλυνσής τους. Η καλλιέργεια έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στη ρύπανση του εδάφους. Τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια μολύνθηκαν 3-5 

φορές περισσότερο από ότι οι καλλιέργειες καλαμποκιού, πατάτας κλπ, που 

καλλιεργούνται σε ετήσια βάση. Σε ότι αφορά το βαθμό επηρεασμού του DNA, οι 

απόψεις των επιστημών διαφέρουν. Τα φυτά στις περιοχές που εκτέθηκαν στη 

ραδιενέργεια δεν έχουν αλλάξει. Δεν αποκλείεται η περίπτωση να αλλάξει η 

γεωγραφία των φυτών αυτών των περιοχών. Υπάρχουν αναφορές για φτωχότερη 

βλάστηση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και για μειωμένη δυνατότητα 

φωτοσύνθεσης. 

Οι επιπτώσεις στο ζωικό κόσμο: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\,,,,ξξ 

Τα οικόσιτα ζώα και τα ζώα της φάρμας, τα ελευθέρας 

βοσκής, όπως οι αγελάδες και οι κατσίκες, επηρεάστηκαν 

περισσότερο από τα υπόλοιπα. Στις ορεινές περιοχές της 

Λευκορωσίας, τα κοπάδια συνηθίζουν να βόσκουν στο 

δάσος που μολύνθηκε περισσότερο από ότι στα λιβάδια. 

Τα άγρια ζώα, τα σαρκοφάγα, όπως ο λύκος και η αλεπού, 

έχουν υποστεί 12 φορές μεγαλύτερη μόλυνση από ότι τα 

http://3.bp.blogspot.com/-QbLKZmJ9uxI/TbhQ0NQ4ZxI/AAAAAAAAAO4/Ae8rDLqCR8M/s1600/f58fa60b24.jpg


34 
 

φυτοφάγα, που αποτελούν λεία τους. 

Επιπτώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Tο ατύχημα στο Τσερνομπίλ, είχε 

επιπτώσεις και στις περισσότερες χώρες 

της Ευρώπης, με τη δυτική, ανατολική 

και βόρεια Ευρώπη να δέχεται το 

μεγαλύτερο ποσοστό ραδιενεργών 

ισοτόπων. Πρώην Γιουγκοσλαβία, 

Φινλανδία, Σουηδία, Γερμανία, 

Βουλγαρία, Νορβηγία, Ρουμανία, 

Αυστρία και Πολωνία, δέχτηκαν η κάθε 

μία περισσότερο από 1 πεταμπεκερέλ   
137Cs (καισίου με μαζικό αριθμό 137). Η 

περιοχή που μολύνθηκε με πάνω από 

4.000 πεταμπεκερέλ, καλύπτει το 40% 

της επιφάνειας της Ευρώπης, ενώ το 2,3% δέχτηκε πάνω από 40.000 πεταμπεκερέλ. 

Υπολογίζεται ότι από τη συνολική δόση ραδιενέργειας που έλαβε ο πληθυσμός της 

γης, λόγω του ατυχήματος, το 36% αντιστοιχεί στους κατοίκους Ρωσίας, Ουκρανίας 

και Λευκορωσίας και το 53% στους υπόλοιπους ευρωπαίους. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, υπάρχουν περιορισμοί σε 374 φάρμες με 200.000 πρόβατα. Σε Σουηδία 

και Νορβηγία, υπάρχουν περιορισμοί για ζώα που βρίσκονται σε ελεύθερο 

περιβάλλον. Στη Γερμανία αλλά και σε άλλες βορειοευρωπαικές χώρες ανιχνεύονται 

υψηλά ποσοστά 137Cs σε άγρια ζώα, όπως αγριόχοιρους. Περισσότερο από το μισό 

του 131I (ιωδίου με μαζικό αριθμό 131) που διέφυγε από το Τσερνομπίλ, κατέληξε 

εκτός ΕΣΣΔ. Το ραδιενεργό  131I προκαλεί αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του 

θυρεοειδούς, και παρουσιάστηκε αύξηση αυτής της μορφής καρκίνου σε  Ηνωμένο 

Βασίλειο, Τσεχία και Ευρώπη. Άλλες μελέτες αναφέρουν αύξηση της παιδικής 

λευχαιμίας σε Δυτική Γερμανία, Ελλάδα και Λευκορωσία. 

Επιπτώσεις στην Ελλάδα: ………………………………………………………………………………… 

Μέρος του ραδιενεργού νέφους από το 

Τσερνομπίλ, έφτασε στην Ελλάδα μετά από 

μερικές μέρες. Προκλήθηκε πανικός στον 

ελληνικό πληθυσμό σχετικά με την ασφάλεια 

των τροφίμων, με την αποφυγή του φρέσκου 

γάλακτος και το καλό πλύσιμο φρούτων και 

λαχανικών. Το ραδιενεργό νέφος επηρέασε 

κυρίως τη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, 

όπου χρόνια αργότερα, ανιχνεύονταν ποσά 

ραδιενέργειας υψηλότερα του κανονικού. 

Μετρήσεις που έγιναν το 1996, έδειξαν εκπομπές 137Cs στα 65 κιλομπεκερέλ, με το 
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όριο να βρίσκεται σε 5 κιλομπεκερέλ. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση της λευχαιμίας, 

εκτός από τη σπάνια βρεφική λευχαιμία, ούτε στον καρκίνο του θυρεοειδούς. 

Υπολογίζεται περίπου ότι έγιναν 2.500 τεχνίτες εκτρώσεις το 1986 λόγω των 

πιθανών επιπτώσεων της ραδιενέργειας στο έμβρυο. Ιατρικοί κύκλοι αποδίδουν 

1.500 περιπτώσεις καρκίνου που δεν δικαιολογούνταν από το ιστορικό του 

ασθενούς σε πιθανές περιπτώσεις του Τσερνομπίλ. 

 Παρά το γεγονός ότι έλαβε χώρα ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα που έπληξε 

ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα, σήμερα λειτουργούν 443 πυρηνικοί σταθμοί σε 

όλο τον κόσμο, και πρόκειται να επισκευαστούν άλλοι 30 σε διάφορες χώρες. 

Βέβαια σήμερα, είμαστε τεχνολογικά πια έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μία ανάλογη 

κατάσταση, να μελετήσουμε τη ρύπανση σε όλη τη χώρα και να προτείνουμε τα 

κατάλληλα μέτρα, κάτι που το ’86 ήταν αδύνατο, επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη 

εμπειρία.  

 Σήμερα, η πόλη του Πρυπιάτ χαρακτηρίζεται ως πόλη φάντασμα, κανείς δεν 

τολμά να πλησιάσει αν δεν είναι ζωσμένος με κάθε είδος προστασίας. Είναι ένα 

σημείο του πλανήτη που ακόμα και τώρα 

ταλαιπωρεί τις μνήμες χιλιάδων.  Το 

ατύχημα διατάραξε σοβαρότατα τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

στην υγεία. Οι ειδικοί εκτιμούν, πως η 

Ουκρανία, υπέστη ισχυρό πλήγμα  στην 

οικονομία της μετά από το ατύχημα στον 

πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, φιλοδοξεί 

να αντισταθμίσει ένα μικρό μέρος των 

απωλειών με την ανάπτυξη του «πυρηνικού 

τουρισμού». Το Σεπτέμβριο του 2007, η 

Ουκρανία ενέκρινε την κατασκευή ενός 

ατσάλινου κελύφους πάνω από τον 

αντιδραστήρα, σε αντικατάσταση της 

υπάρχουσας επικίνδυνης σαρκοφάγου. Η 

http://1.bp.blogspot.com/-ZiUxYHAHru8/TbhQxnQUfGI/AAAAAAAAAOs/OGkQulUFs4w/s1600/Chernobyl-Today-A-Creepy-Story-told-in-Pictures-funfair.jpg
http://www.google.gr/imgres?um=1&hl=el&biw=1280&bih=870&tbm=isch&tbnid=qe616c19ci2iVM:&imgrefurl=http://www.caroto.gr/category/articles/energy-economy-ecology/page/2/&docid=IeBgLh851diKLM&imgurl=http://www.karoto.gr/static/media/2011/03/nuclear-power-world-map-600x334.jpg&w=600&h=334&ei=41yQT5C4NdH2sgbZ3KSRBA&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=544&dur=343&hovh=167&hovw=301&tx=147&ty=104&sig=101402195137000800975&page=2&tbnh=113&tbnw=203&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:20,i:110
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νέα σαρκοφάγος θα κατασκευαστεί σε σχετική 

απόσταση από τον αντιδραστήρα και μόλις 

ολοκληρωθεί θα μετακινηθεί πάνω σε ράγες προς την 

τελική της θέση, πάνω από την προϋπάρχουσα 

σαρκοφάγο. Τα πάντα μαρτυρούν πως κάποιοι 

ζούσαν εδώ. Τα πεσμένα αντικείμενα, οι κούκλες των 

παιδιών, τα Λούνα Παρκ, τα βιβλία, τα έγγραφα στα 

γραφεία, όλα είναι ακόμα εκεί. Ρούχα απλωμένα στα 

μπαλκόνια, αφίσες για εκδηλώσεις που δεν έγιναν ποτέ. Οι άνθρωποι άφησαν όλη 

τους τη ζωή στη μικρή πόλη της Ουκρανίας.  

 Το 1ο από τα μάθημα που πήραμε από το ατύχημα του Τσερνομπίλ είναι ότι 

εφόσον υπάρχουν πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούν στον κόσμο, ένα 

ατύχημα ανάλογο με αυτό του Τσερνομπίλ είναι δυνατό να συμβεί. Το 2ο μάθημα 

είναι ότι η απόσταση δεν είναι βασικός αποτρεπτικός παράγοντας για τις συνέπειες 

ενός πυρηνικού ατυχήματος. Η Ελλάδα απέχει αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά 

στιγματίστηκε για τα καλά. Το 3ο μάθημα μας δίδαξε τι μετρήσεις πρέπει να 

κάνουμε και που, πώς να κινηθούμε, πώς να συμβουλεύσουμε την πολιτεία να 

πάρει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερωθεί ο λαός.      

 

 ΠΗΓΕΣ: www.google.com, http://www-

old.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=157626, www.wikipedia.org, 

http://press.apopsinews.net/?p=530, 

http://www.greenpeace.org/greece/el/news/nea/ioannina_ekthesi_fotografi

as_2011/,  http://eleytheriadhs.blogspot.com/2011_04_22_archive.html,  

http://e-nestos.blogspot.com/2011/04/blog-post_6025.html, 

http://kazani.gr/tags/%F4%F3%E5%F1%ED%EF%EC%F0%DF%EB/,  

   ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Ρέππα Ευσταθία, Παπακωνσταντίνου Αγαπούλα,  Γραβιάς 

Γιώργος, Γεωργίου Οδυσσέας 
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Αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης-Η ελπίδα για το μέλλον 

Τσιάμης Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος Φάνης 

Πατλιάς Κωνσταντίνος  

Τσιλίκας Αποστόλης 

Η πυρηνική σύντηξη (fusion) είναι μηχανισμός παραγωγής ενέργειας με τη 

συνένωση (σύντηξη) πυρήνων υδρογόνου. Είναι ο τρόπος που παράγεται η ενέργεια 

στον ήλιο και για να επιτευχθεί η αντίδραση πρέπει να πετύχουμε συνθήκες 

παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στην καρδιά του ήλιου. Δηλαδή θερμοκρασία 

100 εκατομμυρίων βαθμών και πίεση εκατομμυρίων ατμοσφαιρών. 

Μέχρι σήμερα η σύντηξη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Τη δεκαετία του 80 

αποδείχτηκε η δυνατότητα σύντηξης με λέιζερ για τη συμπίεση και την 

αυτανάφλεξη του υδρογόνου. Το 1994 προτάθηκε η μέθοδος της ταχείας 

ανάφλεξης. Σήμερα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικοί τύποι laser, 

ένας για τη συμπίεση και ένας για την ταχεία  ανάφλεξη του υδρογόνου. Κάτι 

ανάλογο με τις μηχανές εσωτερικής καύσης. 

Η συστοιχία των laser που θα χρησιμοποιηθούν συνολικά, έχουν ισχύ 10 000 φορές 

μεγαλύτερη από τη συνολική ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου της Μεγάλης Βρετανίας! 

Η ισχύς αυτή θα εστιαστεί σε ένα μέγεθος καυσίμου μικρότερο από ένα κυβικό 

χιλιοστό για ένα ελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου. Απαιτείται δυνατότητα 

επανάληψης του παλμού 5 φορές το δευτερόλεπτο, όταν τα σημερινά λέιζερ 

χρειάζονται μερικά λεπτά για να επαναφορτιστούν. Αυτά τα λέιζερ δεν υπάρχουν 

σήμερα. Είναι τα λέιζερ της επόμενης γενιάς. Αναμένεται να κατασκευαστούν και να 

λειτουργήσουν κατά την α΄ φάση του έργου. 

Σήμερα παράγομε ενέργεια στους πυρηνικούς αντιδραστήρες με ελεγχόμενη 

πυρηνική σχάση (fission), δηλαδή με διάσπαση μεγάλων πυρήνων, π.χ. ισοτόπων 

ουρανίου. 

Σε αντίθεση με την σχάση, η σύντηξη έχει σημαντικά πλεονεκτήματα: 

  -Ανεξάντλητα καύσιμα, άρα ανεξάντλητα αποθέματα ενέργειας γιατί χρησιμοποιεί 

ως πρώτη ύλη το νερό, και το θαλασσινό. Σε ένα κυβικό χιλιόμετρο θαλασσινού 

νερού, υπάρχει ενέργεια ισοδύναμη με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. 

 -Δεν έχει ως παραπροϊόντα μακρόβια ραδιενεργά ισότοπα.                               
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 -Δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με προϊόντα καύσης όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα, και συνεπώς είναι η λύση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις 

απειλούμενες κλιματικές αλλαγές. 

 -Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος γιατί η αντίδραση είναι ασταθής και 

σταματά αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Επίσης χρησιμοποιείται πολύ μικρή ποσότητα 

καυσίμου σε δεδομένη χρονική στιγμή. 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της σύντηξης είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα και τα 

τεράστια ποσά που θα απαιτηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απ’ 

αυτήν. 
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ΛΙΓΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΕΑΣ 

Α) Ο Ομπάμα στα σύνορα Νότιας και Βόρειας Κορέας 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σεούλ, στη σύνοδο για την ασφάλεια των 

πυρηνικών απέναντι στην τρομοκρατική απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ 

Ομπάμα, επισκέφθηκε τα "σύνορα της ελευθερίας", όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος, 

μεταξύ της Νότιας και της Βόρειας Κορέας. Η χρονική περίοδος δεν είναι τυχαία, 

μιας και στα μέσα Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εκτόξευση δορυφόρου, σύμφωνα 

με το σχέδιο της Πιονγκγιάνγκ. Η σύνοδος ξεκινά τη Δευτέρα και θα 

εκπροσωπηθούν συνολικά 53 χώρες, όμως στις ανεπίσημες συνομιλίες αναμένεται 

ότι θα κυριαρχήσει το θέμα των πυρηνικών φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας. 

Ο Ομπάμα επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 

(DMZ), μια λωρίδα μήκους 248 χιλιομέτρων και πλάτους τεσσάρων που χωρίζει στα 

δύο την κορεατική χερσόνησο μετά το τέλος του πολέμου της Κορέας (1950-53). Η 

ζώνη αυτή θεωρείται ως το τελευταίο σύνορο του Ψυχρού Πολέμου. 

Ο Ομπάμα στάθηκε πίσω από ένα αλεξίσφαιρο τζάμι και παρατήρησε με κιάλια τα 

πρώτα χιλιόμετρα του βορειοκορεατικού εδάφους, προτού επιστρέψει στη Σεούλ 

για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Μιουνγκ-Μπακ. Οι δύο ηγέτες 

θα δώσουν συνέντευξη Τύπου το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου ο 

Ομπάμα αναμένεται ότι θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Κίνας και της 

Ρωσίας, Χου Τζιντάο και Ντιμίτρι Μεντβέντεφ. 

Οι δύο χώρες συμμετέχουν από το 2003 στις εξαμερείς συνομιλίες με σκοπό να 

πειστεί η Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά της με 

αντάλλαγμα οικονομική και υλική βοήθεια. Οι διαπραγματεύσεις αυτές βρίσκονται 

σε νεκρό σημείο από τον Δεκέμβριο του 2008 αλλά τον Φεβρουάριο άνοιξε μια 

χαραμάδα για την επανέναρξή τους, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και 

Πιονγκγιάνγκ που προέβλεπε την αποστολή τροφίμων από τις ΗΠΑ εφόσον η 

Βόρεια Κορέα παγώσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Όμως η ελπίδα αυτή φαίνεται να 

σβήνει μετά την ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ ότι θα εκτοξεύσει ένα δορυφόρο στο 

διάστημα, κάτι που η Δύση  θεωρεί ως συγκαλυμμένη πυραυλική δοκιμή.  

Β) Η Πιονγιάνγκ δέχεται να διακόψει το πυρηνικό πρόγραμμα 
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Με επιφυλακτικότητα έγινε δεκτή από τη διεθνή κοινότητα η δέσμευση της 
Πιονγιάνγκ να διακόψει τη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου και τις δοκιμές 
πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με αντάλλαγμα τη χορήγηση αμερικανικής 
επισιτιστικής βοήθειας προς τη Βόρεια Κορέα, δύο μήνες μετά τον θάνατο του Κιμ 
Γιονγκ-Ιλ.  

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Βόρεια Κορέα δέχθηκε την 
εφαρμογή μορατόριουμ στις δοκιμές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 
πυρηνικές δοκιμές και στη διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου στον σταθμό του 
Γιονγκμπιόν. Η ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε από το βορειοκορεατικό πρακτορείο 
ειδήσεων. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τις συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς 
και Βορειοκορεάτες διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο με στόχο την 
επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών (Βόρεια και Νότια Κορέα, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία 
και Ιαπωνία).  

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, δεσμεύθηκαν για την προώθηση των διαδικασιών 
αποστολής 240.000 τόνων επισιτιστικής βοήθειας προς τη Βόρεια Κορέα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποστολή παιδικών τροφών και τροφίμων που 
προορίζονται για εγκύους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.  

Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον έκανε λόγο για «ένα πρώτο βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση». «Θα παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή τι θα 
κάνει η νέα ηγεσία και θα την κρίνουμε με βάση τις πράξεις της», δήλωσε η 
Αμερικανίδα υπουργός Εξωτερικών στο Κονγκρέσο. Η πρόεδρος της επιτροπής 
Εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων Ιλεάνα Ρος-Λίτινεν δήλωσε 
από την πλευρά της, απηχώντας την άκρως επιφυλακτική στάση των 
Ρεπουμπλικανών ότι «δεν πρέπει να πάρουμε τοις μετρητοίς την υπόσχεση της 
Βόρειας Κορέας... είναι βέβαιο ότι οι Βορειοκορεάτες θα συνεχίσουν το παράνομο 
πρόγραμμά τους κάτω από τη μύτη μας».  

Η Κίνα χαιρέτισε τη συμφωνία και τη βελτίωση των σχέσεων της Βόρειας Κορέας με 
τις ΗΠΑ, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει με ανακοίνωσή του την 
ικανοποίηση της Μόσχας για το μορατόριο στις δοκιμές πυραύλων, στις πυρηνικές 
δοκιμές και στον εμπλουτισμό ουρανίου.  

Η Ιαπωνία χαρακτήρισε πρόωρη κάθε επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών, 
ωστόσο θεωρεί ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση.  

«Η ατμόσφαιρα γύρω από τις εξαμερείς συνομιλίες βελτιώνεται σιγά-σιγά, αλλά, 
εάν ρωτάτε εάν μπορούμε να τις επαναλάβουμε αμέσως, απαντώ ότι δεν 
βρισκόμαστε στο σημείο αυτό», δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Κοΐτσιρο 
Γκέμπα.  

Αμερικανοί αξιωματούχοι και ειδικοί δεν σπεύδουν να κάνουν εκτιμήσεις για 
υποθετικές ειρηνικές διαθέσεις του νέου ηγέτη της Βόρειας Κορέας.  
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«Η στροφή αυτή φαίνεται ότι δείχνει πως η νέα κυβέρνηση είναι ανοικτή στις 
μεταρρυθμίσεις και ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ λιγότερο εχθρική από ότι 
στο παρελθόν», δήλωσε ωστόσο ο Μπρους Κάμινγκς του Πανεπιστημίου του 
Σικάγο.  

Το 2009, η Πιονγκγιάνγκ απέπεμψε τους επιθεωρητές της IAEA και στη συνέχεια 
προχώρησε σε πυρηνική δοκιμή, τη δεύτερη από το 2006.  

Τον Νοέμβριο 2010 αποκάλυψε τον σταθμό εμπλουτισμού ουρανίου, ως μέρος της 
διαδικασίας κατασκευής πυρηνικού όπλου, παράλληλα με τη λειτουργία του 
προγράμματος κατασκευής βομβών πλουτωνίου.  

Η Πιονγκγιάνγκ επανέλαβε την Τετάρτη ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τη 
συμφωνία του 2005 ανάμεσα στους Έξι ως βάση για την επανάληψη των εξαμερών 
διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία αυτή προβλέπει την αποπυρηνικοποίηση της 
κορεατικής χερσονήσου με αντάλλαγμα την χορήγηση οικονομικής βοήθειας στην 
Πιονγκγιάνγκ.  

Το 2005 οι Έξι είχαν συμφωνήσει να αποδεχθούν την επιδίωξη της Πιονγκγιάνγκ να 
αποκτήσει αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος, οι οποίοι είναι δυσκολότερο να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς 
σκοπούς.  

Η Πιονγκγιάνγκ επιβεβαίωσε επίσης ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να 
αναγνωρίσουν την εκεχειρία του 1953 ανάμεσα στις δύο Κορέες «ως ακρογωνιαίο 
λίθο της ειρήνης και της σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο μέχρι την 
επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας». 

 

 

Γ) ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΑΥΛΟΥ 
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Την ανάσα του κρατάει ο πλανήτης, καθώς πριν λίγα λεπτά μεταδόθηκε ότι ο 
βορειοκορεατικός πύραυλος, ο οποίος κατά την Βόρειο Κορέα θα θέσει σε τροχιά 
δορυφόρο και κατά τους υπολοίπους αφορά τη δοκιμή βαλλιστικού όπλου, παρά 
τις αμερικανικές, ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές απειλές περί κατάρριψής του, 
τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα εκτόξευσης! 

Ξένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν προσκληθεί από την βορειοκορεατική 
κυβέρνηση στο διαστημικό κέντρο του Τονγκτσάνγκ-ρι (βορειοδυτικά), μετέδωσαν 
ότι ο τεράστιος πύραυλος μεταφέρθηκε μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα 
τοποθετήθηκε στην πλατφόρμα εκτόξευσης! Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών 
(σχετική αναφορά ΝSA) αναφέρει ότι η Βόρειος Κορέα έχει επιτύχει να 
κατασκευάσει πυρηνικό όπλο στις διαστάσεις του βαλλιστικού πυραύλου που θα 
εκτοξευθεί. 

Μέχρι τώρα υπολόγιζαν ότι τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας μπορούσαν να 
εκτοξευθούν μόνο με βόμβες ελεύθερης πτώσης. Σύμφωνα με τις βορειοκορεατικές 
αρχές, ο ύψους 30 μέτρων και διαμέτρου 2,5 μέτρων πύραυλος αναμένεται να 
θέσει σε τροχιά στο διάστημα από τις 12 ως τις 17 Απριλίου, δορυφόρο 
παρατήρησης της Γης, ο οποίος θα συλλέξει πληροφορίες για τις καλλιέργειες, τα 
δάση και τους φυσικούς πόρους της Βόρειας Κορέας. 

Οι δημοσιογράφοι κατάφεραν να πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των 50 
μέτρων από το σημείο της εκτόξευσης και να δουν από κοντά το δορυφόρο. Είναι η 
πρώτη φορά που οι βορειοκορεατικές αρχές επέτρεψαν σε περίπου 50 ξένους 
ανταποκριτές να μεταβούν με ειδικό για την περίσταση τρένο στο νέο διαστημικό 
κέντρο που κατασκευάστηκε στη χερσόνησο του Σολσάν, περίπου 50 χλμ από τα 
κινεζικά σύνορα. Οι βορειοκορεατικές αρχές οργάνωσαν τη χωρίς προηγούμενο 
επίσκεψη αυτή για να δείξουν ότι ο πύραυλος Unha-3, δεν είναι βαλλιστικός, όπως 
ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, κυρίως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα 
Patriot PAC3 βρίσκονται έτοιμα σε θέσεις διασποράς σε διάφορα σημεία της 
επικράτειας, αλλά η Βόρεια Κορέα έχει προειδοποιήσει ότι όποιος τολμήσει να 
κτυπήσει τον βορειοκορεατικό πύραυλο θα αντιμετωπίσει άμεσα την δύναμη και 
την οργή της Βόρειας Κορέας. Που σημαίνει ότι πλέον απειλούν ευθέως με 
πυρηνικό κτύπημα. 

Πρόκειται για το κλασικό ψυχροπολεμικό πυρηνικό chicken game, το οποίο όμως 
θέλει δύο υπερδυνάμεις για να μην φτάσει στο τέλος. Το νευρικό καθεστώς της 
Β.Κορέας δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα αντιδράσει σπασμωδικά... Μέχρι την Πέμπτη, 
είχαν αναπτυχθεί σε τέσσερα σημεία: Στη νήσο Ισιγκάκι, στη Νάχα, στη Μιγιάκο και 
τη Νάντζο. Μαζί με τα καταδρομικά με το σύστημα Aegis και αντιβαλλιστικά 
βλήματα SM3, τα «Μιόκο», «Τσοκάϊ» και «Κιρισίμα», παρατάσσουν ένα πυκνό 
σύστημα δίκτυο αντιαεροπορικής κάλυψης, ενόψει της εκτόξευσης του πυραύλου 
από τη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με κινεζικές πηγές, το καταδρομικό «Kirishima» 
απέπλευσε πριν οκτώ ημέρες από τη ναυτική βάση Γιοκοσούκα, με κατεύθυνση την 
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ανατολική Κινεζική Θάλασσα. Σύντομα θα ενισχυθεί από δύο ακόμα πλοία της 
κλάσης. 

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας θα στείλει και μαχητικά αεροσκάφη F-15J για 
την αεροπορική κάλυψη των καταδρομικών με το σύστημα μάχης Aegis. Αντίστοιχα 
έχουν αναπτυχθεί και σκάφη του αμερικανικού Στόλου του Ειρηνικού με σύστημα 
AEGIS μεταξύ Βόρειας Κορέας και Αλάσκας. 

«Η εκτόξευση πλησιάζει. Είναι πιθανό η ημέρα εκτόξευσης του πυραύλου να είναι η 
12η ή η 13η Απριλίου. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το δικαίωμα εκτόξευσης 
πυραύλων για ειρηνικούς σκοπούς, ένα νόμιμο δικαίωμα για ένα κυρίαρχο κράτος 
που αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικονομική μας κατάσταση» δήλωσε 
εκπρόσωπος του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ. Αντίστοιχα προετοιμάζεται και η 
Νότια Κορέα «Προετοιμάζουμε τα μέσα για την παρακολούθηση της τροχιάς του 
πυραύλου και θα τον καταρρίψουμε αν παρεκκλίνει της προβλεπόμενης πορείας 
και υπάρξει πιθανότητα να πέσει το έδαφός μας», τόνισε εκπρόσωπος του 
υπουργείου Άμυνας της χώρας 

 

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ 

 

Η αρνητική έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, η οποία κατηγορεί 

το Ιράν ότι δεν συνεργάζεται για να αποσαφηνίσει αν επιδιώκει να αναπτύξει 

πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς ή για να κατασκευάσει πυρηνικές 

βόμβες, όξυνε την κρίση που κλιμακώνεται τον τελευταίο καιρό. Η αμερικανική 

κυβέρνηση δηλώνει ότι πρώτη επιλογή είναι η διπλωματία. Ταυτόχρονα δεν 

αποκλείει τους βομβαρδισμούς, ακόμα και τη χρήση πυρηνικών. Επίσης, ως 

εξαγωγείς δημοκρατίας, αμερικανοί επίσημοι δηλώνουν ότι επιδιώκουν την 

«αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν. Μετά τη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, 

οι ΗΠΑ σχεδιάζουν νέο πόλεμο. Πρόσχημα: τα πυρηνικά του Ιράν! Ποια πυρηνικά; 

 

Πρώτο λοιπόν ερώτημα. Μπορεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές βόμβες και να 

απειλήσει τις ΗΠΑ; Ας δούμε αυτή την πλευρά του προβλήματος. 

Το Ιράν καθώς και το Ιράκ έχουν υπογράψει τη συνθήκη μη διάδοσης των 

πυρηνικών όπλων του ΟΗΕ. Έτσι όλες οι πυρηνικές τους δραστηριότητες είναι κάτω 

από τον έλεγχο της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Ο εμπλουτισμός 

ουρανίου δεν είναι κάτι που απαγορεύεται βάσει αυτών των συμφωνιών. Η 

ανάπτυξη αυτής της τεχνογνωσίας εντούτοις δίνει τη δυνατότητα στη χώρα που την 

έχει να τη χρησιμοποιήσει για υψηλό εμπλουτισμό του Ουρανίου ώστε να το 

χρησιμοποιήσει για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. (Σημειώνουμε εδώ ότι το 

καθαρώς επιστημονικό μέρος της κατασκευής των πυρηνικών όπλων σήμερα είναι 

γνωστό και μπορεί να βρει κανείς λεπτομέρειες στη διεθνή βιβλιογραφία.) Άλλο 
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όμως ο εμπλουτισμός κατά 2 έως 4% που απαιτείται για τους αντιδραστήρες, και 

άλλο ο εμπλουτισμός κατά 99% που απαιτείται για μια αποτελεσματική πυρηνική 

βόμβα. (Σημείωση: Το φυσικό Ουράνιο μετά την επεξεργασία του σε μεταλλική 

μορφή περιέχει μόνο 0,7% Ουράνιο-235, που είναι το σχάσιμο υλικό. Το υπόλοιπο, 

που είναι Ουράνιο-238, δεν είναι σχάσιμο). Αλλά με μια ή δυο βόμβες δεν είναι 

εύκολο μια χώρα να αξιοποιήσει την πυρηνική της απειλή για να αποκτήσει 

πολιτικά οφέλη. Είναι απαραίτητο να έχει πολλές πυρηνικές βόμβες. Επίσης 

πυραύλους ακριβείας κρυμμένους σε υπόγεια οχυρά μεγάλου βάθους με 

επικοινωνία μεταξύ τους. Για την αποφυγή βομβαρδισμού των πυραύλων, είναι 

απαραίτητο οι πύραυλοι αυτοί να μεταφέρονται από οχυρό σε οχυρό υπογείως, με 

μια άτακτη μετακίνηση, ώστε να μην είναι προβλέψιμη η ακριβής θέση τους.  

Τέτοιου όμως είδους τεχνολογικά επιτεύγματα χρειάζονται χρόνο. Έτσι τα πυρηνικά 

του Ιράν κάθε άλλο παρά αποτελούν κίνδυνο για τις ΗΠΑ. 

Το γεγονός ότι το Ιράν δεν είναι δυνατόν να γίνει πυρηνική δύναμη βεβαιώνεται και 

από την ίδια την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία εκτιμά ότι το Ιράν 

έχει εμπλουτίσει μικρές ποσότητες ουρανίου με καθαρότητα 3,6%, ενώ η πυρηνική 

βόμβα απαιτεί, όπως σημειώσαμε, καθαρότητα 99%. Για ποια απειλή μιλούν λοιπόν 

οι ΗΠΑ;  

 

Αλλά το σενάριο του Ιράν θυμίζει ένα παρόμοιο, σχετικό με το Ιράκ. Σήμερα είναι 

πλέον γνωστό ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν επίθεση εναντίον του Ιράκ, ως πρώτο βήμα για 

τη διείσδυση στη Μέση Ανατολή. Πρόσχημα: Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο 

Ιράκ και η καταστροφή των πυρηνικών και των βιολογικών όπλων του Σαντάμ. Αλλά 

όπλα δεν υπήρχαν και δεν βρέθηκαν, παρά τις συστηματικές έρευνες των αρμοδίων 

του ΟΗΕ. Αυτό το ήξεραν από τα πριν οι ηγέτες των ΗΠΑ. Όσο για τη δημοκρατία, 

βλέπουμε τα αποτελέσματα: συνεχιζόμενος πόλεμος, απαρχές εμφυλίου πολέμου, 

βασανιστήρια και Γκουαντανάμο. Τι επιδίωκαν οι ΗΠΑ με την εισβολή στο Ιράκ; 

Πρώτο, τον έλεγχο της πλουσιότερης σε πετρέλαιο περιοχής του πλανήτη (όπως 

είναι γνωστό, τα ενεργειακά αποθέματα των ΗΠΑ σε πετρέλαιο επαρκούν για λίγα 

χρόνια, με τον σημερινό ρυθμό άντλησης). Πρώτο, λοιπόν, τα ενεργειακά 

αποθέματα του Ιράκ και γενικότερα της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. 

Δεύτερο, άνοιγμα των δρόμων για τον έλεγχο στρατηγικών περιοχών στην πορεία 

των ΗΠΑ για παγκόσμια ηγεμονία. 

 

Και τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται (αλλά και αυτή τη φορά ως τραγωδία, και όχι 

ως φάρσα – για να θυμηθούμε τον Μαρξ) με το Ιράν. Βέβαια η κυβέρνηση του Ιράν 

επιμένει ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς. 

Αλλά κατά την Κυρία Ράις, η «κακή διαγωγή» του Ιράν δεν επιτρέπει να το 

εμπιστευθούμε. Δίκη λοιπόν προθέσεων και τιμωρία, ενδεχομένως και με πυρηνικό 
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βομβαρδισμό, ακόμα και χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ας 

επανέλθουμε στην περίπτωση του Ιράκ και ας υπενθυμίσουμε ότι ούτε πυρηνικά 

υλικά και εγκαταστάσεις βρέθηκαν, ούτε βιολογικά όπλα, παρά τις 

εμπεριστατωμένες έρευνες. Εξάλλου, όπως γράψαμε σε άρθρο πριν από την 

εισβολή (Ουτοπία, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2002), οι διάφορες υπηρεσίες των ΗΠΑ, 

παρά τις αντίθετες διακηρύξεις, ήξεραν πολύ καλά ότι τέτοια όπλα δεν θα έβρισκαν. 

Το ότι το Ιράκ είχε κάποιο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων δεν ήταν 

μυστικό. Πλην όμως, από το 1991 όλες οι στρατιωτικής φύσης δραστηριότητες του 

Ιράκ ήταν υπό αυστηρή παρακολούθηση, με κατασκοπευτικά αεροπλάνα και 

δορυφόρους, ενώ οι εισαγωγές του ελέγχονταν σχολαστικά. Ακόμη και η εισαγωγή 

μολυβιών ήταν απαγορευμένη, για να μη χρησιμοποιηθεί ο γραφίτης τους για υλικό 

επιβράδυνσης στους πυρηνικούς αντιδραστήρες του. Το προηγούμενο του Ιράκ 

είναι χαρακτηριστικό: Ο πυρηνικός αντιδραστήρας του, που αποτελούσε το πρώτο 

βήμα για το πυρηνικό του πρόγραμμα, είχε βομβαρδιστεί από το Ισραήλ τον Ιούνιο 

του 1981, πριν καν αποπερατωθεί. Έτσι το πυρηνικό πρόγραμμα του είχε 

ουσιαστικά ξηλωθεί πριν καν αρχίσει. Και βέβαια η ενέργεια αυτή του Ισραήλ 

θεωρήθηκε νόμιμη άμυνα. Το Ισραήλ πάνοπλο με πυρηνικά, όχι όμως και οι 

γείτονες. 

 

Το Ισραήλ είχε λοιπόν «δικαίωμα» να βομβαρδίζει προκαταβολικά τη γειτονική 

χώρα, ώστε να μην αποκτήσει (αν θα μπορούσε να αποκτήσει) πυρηνικές βόμβες. 

Αλλά ίδιο το Ισραήλ διέθετε σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο και ούτε καν είχε 

υπογράψει τις συνθήκες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Πού ήταν λοιπόν η 

«ευαισθησία» των ΗΠΑ; Εκτός από τη σιωπή της «υπερδύναμης», ελάχιστοι έχουν 

ασχοληθεί έκτοτε με τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ, που το πυρηνικό του δυναμικό, 

σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, είναι μεγαλύτερο από της Αγγλίας. Οι ΗΠΑ, που 

κόπτονται για τα ανύπαρκτα πυρηνικά του Ιράν, ας εξηγήσουν γιατί ποτέ δεν 

διαμαρτυρήθηκαν για τα πυρηνικά του Ισραήλ. 

Το γειτονικό Ισραήλ διαθέτει ένα τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο,. Εξάλλου με 

έμμεσο τρόπο κυβερνητικοί και στρατιωτικοί παράγοντες της χώρας αυτής 

παραδέχτηκαν ότι διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Οι Sunday Times το 1986 

δημοσίευσαν μικροφίλμ και προσωπικές μαρτυρίες του πυρηνικού τεχνικού 

Βανούνου, που εργαζόταν στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις της ερήμου της 

Negev. Αλλά κανένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν ζήτησε ποτέ 

την καταστροφή των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ, που σύμφωνα με όλες τις 

εκτιμήσεις δεν είναι μόνο πολλά σε αριθμό αλλά είναι και εξελιγμένης τεχνολογίας. 

Το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ περιλαμβάνει: θερμοπυρηνικές βόμβες 

διαφόρων μεγεθών και πυραύλους μεγάλης ακριβείας. Σε μερικές περιπτώσεις με 

βεληνεκές τόσο μεγάλο ώστε να μπορούν να πλήξουν στόχους που βρίσκονται στη 

Μόσχα. Βόμβες νετρονίου που μπορεί να εξοντώσουν μαζικά πληθυσμούς χωρίς να 
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πληγούν τα κτίρια και τα άλλα οικονομικά αγαθά, σύμφωνα με τη σχετική 

διαφήμιση. Εκτός από τα πυρηνικά, το Ισραήλ είναι σε θέση να κατασκευάσει όπλα 

χημικού και βιολογικού πολέμου σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως και κάθε χώρα 

για την οποία δεν υπάρχει εμπάργκο πρώτων υλών. Γιατί λοιπόν το Ιράν είναι 

«τρομοκράτης», ενώ το Ισραήλ απολαμβάνει γενικής ασυλίας;  

 

Οι λόγοι της επιθετικότητας των ΗΠΑ είναι, όπως σημειώσαμε, διπλοί: Το Ιράν είναι 

η τέταρτη χώρα στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου. Ταυτόχρονα, βρίσκεται στο 

δρόμο που αρχίζει από το Ιράκ και καταλήγει στο Αφγανιστάν και στις πρώην 

σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρικής και Νότιας Ασίας. Πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο και δρόμοι του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Περικύκλωση της Ρωσίας 

και πορεία προς τα σύνορα της Κίνας. Αυτοί είναι οι λόγοι της αμερικανικής 

επιθετικότητας και όχι τα ανύπαρκτα πυρηνικά ή η «αποκατάσταση της 

Δημοκρατίας». Το Ιράν έχει ένα αντιδραστικό-θεοκρατικό καθεστώς, θύμα του 

οποίου είναι ο ίδιος ο λαός αυτής της χώρας. Ο αντιαμερικανισμός του ιερατείου 

είναι αντιδραστικός – δεν συνιστά μια αντι-ιμπεριαλιστική και δημοκρατική 

ιδεολογία. Όμως: Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στο Ιράν; Στη χώρα αυτή 

είχε πραγματοποιηθεί μια δημοκρατική επανάσταση. Όμως η CIA και οι Άγγλοι 

ανέτρεψαν το 1953 τον νόμιμο ηγέτη του Ιράν, τον Μοσαντέκ, και επέβαλαν το 

αντιδραστικό καθεστώς του Σάχη Ρεζά Παχλεβί. Το μεσαιωνικό ιερατείο, με 

επικεφαλής τον Χομεϊνί, ιδιοποιήθηκε την εξέγερση εναντίον του Σάχη, και επέβαλε 

ένα τρομοκρατικό-θεοκρατικό καθεστώς, εξοντώνοντας τους Μουζαχεντίν, τους 

Φενταγίν και τούς Κομμουνιστές. Οι ευαίσθητες ψυχές των ΗΠΑ παρακολούθησαν 

απαθείς τη σφαγή και την κυριαρχία του ιερατείου. Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ (1980-

1988) ενίσχυσε το αντιδραστικό καθεστώς αυτής της χώρας. Και οι σημερινές 

απειλές των ΗΠΑ και των «πρόθυμων» θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τους 

μουλάδες και το μεσαιωνικό-φιλοκαπιταλιστικό καθεστώς τους. Ποιοι μιλούν 

λοιπόν για τρομοκρατία και Δημοκρατία; Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος τρομοκράτης κατά 

τον Τσόμσκι. Πράγματι, ας θυμίσουμε τα γεγονότα: Βομβαρδισμός της Χιροσίμα και 

του Ναγκασάκι (1945) όταν η Ιαπωνία ήταν έτοιμη να συνθηκολογήσει. Στόχος: η 

τρομοκράτηση της Σοβιετικής Ένωσης. Πόλεμος της Κορέας. Πόλεμος του Βιετνάμ, 

με εκατομμύρια νεκρούς και καταστροφή του οικοσυστήματος αυτής της χώρας με 

τα χημικά όπλα. Τοπικοί πόλεμοι, δικτατορίες, σφαγή των δημοκρατών στην 

Ινδονησία κ.λπ. Και τώρα: Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν και προετοιμασία για 

το Ιράν. Πόλεμος εναντίον όλων, μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τελικό ερώτημα: 

Πρέπει λοιπόν να αποκτήσει πυρηνικά και το Ιράν ; Το ερώτημα είναι 

παραπλανητικό. Η διασπορά των πυρηνικών αυξάνει τους κινδύνους. Αλλά το 

πρόβλημα είναι άλλο: Σήμερα 40 περίπου χώρες κατέχουν το πυρηνικό όπλο. Μόνο 

οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 14.000 πυρηνικές κεφαλές. Παρά τις κατά καιρούς 

«Συνθήκες» και «Συμφωνίες» για μείωση των πυρηνικών βομβών, δύο τόνοι 
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καθαρής τρινιτρογλυκερίνης (δυναμίτη) αιωρούνται επί τας κεφαλάς δικαίων και 

αδίκων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν;  

Αν οι ΗΠΑ ενδιαφέρονταν για τη διεθνή ασφάλεια, θα έπαιρναν την πρωτοβουλία 

για τη γενική απαγόρευση και την καταστροφή των πυρηνικών όπλων. Όμως μέχρι 

το 1995 είχαν πραγματοποιηθεί 2.035 πυρηνικές δοκιμές, που μόλυναν για 

εκατομμύρια χρόνια ολόκληρο τον πλανήτη. Εξάλλου, τα κατάλοιπα των πυρηνικών 

αντιδραστήρων μολύνουν και θα μολύνουν το έδαφος, τους ωκεανούς και τον 

υδροφόρο ορίζοντα, συμπληρώνοντας τις συνέπειες των σύνεργων του πολέμου, 

πυρηνικών, χημικών και βιολογικών. Η πύλη της κόλασης έχει ήδη ανοίξει. Ελπίδα; 

Η αφύπνιση των λαών. 

 

- Χόντος Ιωάννης  

- Διώτη Σοφία  

- Καραθάνος Παναγιώτης  

-Καγκαράς Απόστολος  
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Επίλογος 

Είναι γνωστό ότι οι μεγάλες θεωρίες της φυσικής οδήγησαν σε εφαρμογές  πολλές 

απ’ τις οποίες άλλαξαν ριζικά τη ζωή μας. Θυμηθείτε το ηλεκτρικό ρεύμα, το 

αυτοκίνητο, το κινητό τηλέφωνο και τόσα άλλα χωρίς τα οποία μάλλον θα 

δυσκολευόμασταν πολύ να ζήσουμε σήμερα. Συνήθως οι επιστήμονες που 

θεμελίωναν αυτές τις θεωρίες, δεν μπορούσαν να φανταστούν τα αποτελέσματα 

που θα είχαν αυτές στη ζωή των ανθρώπων. Η κινητήριος  δύναμη γι’ αυτούς, ήταν 

η μαγεία της βαθύτερης εξήγησης και ενοποίησης των φαινομένων του φυσικού 

κόσμου, που κατά περίεργο τρόπο ακολουθούν κάποιους κανόνες παρόλο που 

φαίνονται αρχικά τόσο διαφορετικά και πολύπλοκα. 

Όταν φτάσει η ώρα της εφαρμογής, η διαχείριση της κατάστασης δυστυχώς 

ξεφεύγει πλέον απ’ τα χέρια των επιστημόνων και περνά σ’ αυτά των πολιτικών και 

των επιχειρηματιών και σε αυτούς επαφίεται η αξιοποίηση αυτών των καινούργιων 

αγαθών προς όφελος (υποτίθεται) του κοινωνικού συνόλου. Τα κίνητρα πλέον δεν 

έχουν καμία σχέση με τα αρχικά, αγνά των επιστημόνων και έτσι παρόλο που οι 

καινούργιες εφαρμογές βελτιώνουν αναμφισβήτητα τη ζωή μας, δημιουργούνται 

ταυτόχρονα και τεράστια προβλήματα. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι και η πυρηνική ενέργεια. Για ποιον Φυσικό και όχι 

μόνο, δεν είναι γοητευτικό το γεγονός ότι χάνεται ύλη και στη θέση της 

ελευθερώνεται ενέργεια η οποία μπορεί να δώσει ηλεκτρικό ρεύμα σε μια χώρα; 

Ποιος όμως λογικός άνθρωπος δεν έχει νοιώσει αποτροπιασμό για τα 

αποτελέσματα της χρήσης των πυρηνικών βομβών στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα; 

Ποιος δεν έχει αισθανθεί θλίψη και δέος μετά το πυρηνικό ατύχημα στο 

Τσερνομπίλ; 

Τελικά η πυρηνική ενέργεια είναι ευχή ή κατάρα; Ο καθένας έχει τη δική του 

απάντηση και η εργασία αυτή φιλοδοξεί να βοηθήσει όποιον τη μελετήσει, να 

εξάγει κάποιο λογικό συμπέρασμα. Το ερώτημα αυτό δεν είναι και τόσο θεωρητικό. 

Λόγω του ενεργειακού προβλήματος τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην Α΄ 

Λυκείου ίσως να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή το δίλλημα  «Θα θέλατε να 

κατασκευαστεί πυρηνικός αντιδραστήρας τη χώρα σας;» ή κάτι παρόμοιο. Είναι 

σίγουρα ένα δύσκολο ερώτημα και η απάντηση θα πρέπει να δοθεί με πολύ σκέψη 

και σοφία. 

Ζαρμπούτης Δημήτρης - Φυσικός  

 


