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PROJECT  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 

(Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ) 

ΘΕΜΑ: « Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΕΛΑΪΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ (ΠΕ06)– ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(ΠΕ04.02) 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1: Σαμαράς Φώτης, Γριβέλας Νίκος, Γκαλμπέτης Κώστας, Αναστασίου 

Φίλιππος, Βαγενάς Ηλίας 

ΟΜΑΔΑ 2: Παπαγεωργίου Θεοφάνης, Τσιγαρίδας Τηλέμαχος, Βούλγαρης 

Χρήστος, Τσιαχτάνης Ηλίας, Σπυριδώνης Γιώργος 

ΟΜΑΔΑ 3: Παππάς Αλέξανδρος, Τοπούζης Παναγιώτης, Ράπτη Χριστίνα, 

Καμάτσια Ειρήνη, Κατσιαβάρα Ευαγγελία 

ΟΜΑΔΑ 4: Δημάκη Παρασκευή, Καλαμάτα Παναγιώτα, Γκούλιου Αθανασία, 

Κατσιούλα Ευαγγελία 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η επαφή των μαθητών με την έννοια της ραδιενέργειας και τα είδη της. 

 Η γνώση των ορίων της έκθεσης σε ραδιενεργό ακτινοβολία και οι 

επιπτώσεις της στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

 Η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς (παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική, επεξεργασία 

τροφίμων, ραδιοανθρακική χρονολόγηση, ……… ). 

 Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς σκοπούς (λειτουργία 

ατομικής βόμβας και χρησιμοποίησή της στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, 

η «κούρσα» των πυρηνικών εξοπλισμών στη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου, ……. ). 

 Η κατανόηση ότι ο Ήλιος – πηγή ζωής στη Γη – είναι ένας τεράστιος 

πυρηνικός αντιδραστήρας. 

 Η αναζήτηση στοιχείων για τα κυριότερα πυρηνικά ατυχήματα 

(Τσερνόμπιλ, Φουκουσίμα, ……. ). 

 Η γνώση των μέτρων προστασίας έναντι διαρροών ραδιενέργειας. 

 

4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
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ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ 

    Ενώ η ακτίνα του ατόμου είναι της τάξης του 10-10 m, η ακτίνα του πυρήνα 

είναι της τάξης μεγέθους μεταξύ 10-15 m και 10-14 m, δηλαδή η ακτίνα του 

πυρήνα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες φορές μικρότερη από την ακτίνα του 

ατόμου. Έτσι αν φανταστούμε το άτομο σαν ένα μεγάλο στάδιο, τότε ο 

πυρήνας είναι σαν ένα κεράσι στο κέντρο του σταδίου, δηλαδή το άτομο 

είναι σχεδόν άδειο στο εσωτερικό του. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ 

    Το πρωτόνιο είναι ένα από τα υποατομικά σωματίδια, 

που θεωρούνταν παλιότερα στοιχειώδες σωμάτιο, αλλά 

αργότερα βρέθηκε ότι έχει εσωτερική δομή. Ως νουκλεόνιο, 

είναι ένας από τούς βασικούς δομικούς λίθους των 

πυρήνων των ατόμων.  Έχει βρεθεί ότι είναι σύνθετο 

σωμάτιο. Σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο αποτελείται 

από τρία κουάρκ, δύο "πάνω" (up) και ένα "κάτω" (down) που συνδέονται 

με την ισχυρή αλληλεπίδραση του πυρήνα των ατόμων, που είναι υπεύθυνη 

για τις δυνάμεις που συγκρατούν τα πρωτόνια με νετρόνια, καθώς και με άλλα 

πρωτόνια. Το σχετικό φορτίο του πρωτονίου είναι +1 και η μάζα του 

1,6726x10-27 kg (ή 1,007276u ή 938,28Mev/c2). 

    Το νετρόνιο είναι ένα υποατομικό σωματίδιο χωρίς ηλεκτρικό φορτίο που 
μαζί με το πρωτόνιο συνιστούν τους πυρήνες των ατόμων. Ανακαλύφθηκε το 
1930 από τον Τζέιμς Τσάντγουικ που έκανε πειράματα πάνω σε 
αποτελέσματα του Βάλτερ Μπότε. Έχει μάζα 939.565 MeV/c2 (1,6749x10-27 
kg, λίγο μεγαλύτερη από αυτή του πρωτονίου). Αποτελείται από τρία κουάρκ, 
ένα "πάνω" (up) και δύο "κάτω" (down). Το νετρόνιο και το πρωτόνιο είναι 
δύο διαφορετικές εκφάνσεις ενός νουκλεονίου. 

    Ο πυρήνας των περισσότερων ατόμων (όλων εκτός του πρώτιου    
 , 

του πιο κοινού ισοτόπου του υδρογόνου, το οποίο αποτελείται από ένα μόνο 
πρωτόνιο) αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια. 

ΙΣΟΤΟΠΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ 

    Πυρήνες που ανήκουν στο ίδιο χημικό στοιχείο και έχουν τον ίδιο αριθμό 

πρωτονίων Ζ αλλά όχι τον ίδιο μαζικό αριθμό Α (δηλ. διαφορετικό αριθμό 

νετρονίων) ονομάζονται ισότοποι. 

    Όλα τα ισότοπα ενός στοιχείου έχουν ίδιο ατομικό αριθμό και επομένως τις 

ίδιες χημικές ιδιότητες. Ωστόσο τα ισότοπα μπορεί να παρουσιάζουν 

διαφορετικές φυσικές ιδιότητες όπως για παράδειγμα στη πυκνότητα. 

Σημαντική διαφορά μεταξύ των ισοτόπων του ίδιου ατομικού αριθμού 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%87%CF%85%CF%81%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%BA
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%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%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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είναι ότι τα περισσότερα ισότοπα είναι ασταθή, ενώ μερικά μόνο είναι 

σταθερά. Συνήθως τα ασταθή ισότοπα είναι ραδιενεργά. 

    Ο μαζικός αριθμός (Α) ή αριθμός νουκλεονίων, είναι ακέραιος θετικός 

αριθμός που δηλώνει το σύνολο νετρονίων (n) και πρωτονίων (p) που 

περιέχονται στον πυρήνα του ατόμου ενός χημικού στοιχείου : Α = p + n. 

ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΥΡΗΝΕΣ 

    Ο μαζικός αριθμός δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός χημικού 

στοιχείου αφού υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία των οποίων οι 

πυρήνες έχουν ίδιο μαζικό αριθμό (αλλά βέβαια διαφορετικό ατομικό αριθμό). 

Τέτοιοι πυρήνες είναι ισοβαρείς μεταξύ τους π.χ. οι πυρήνες βορίου   
   και 

άνθρακα   
   . 

ΙΣΟΤΟΝΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ 

    Ισότονοι ονομάζονται οι πυρήνες που έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων 

αλλά διαφορετικό αριθμό πρωτονίων . 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ (1u=1,66055x10-27kg) 

    Για την μέτρηση των μαζών των πυρήνων  χρησιμοποιούμε τη μονάδα 

ατομικής μάζας u , η οποία ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του 

άνθρακα   
  . Αυτό σημαίνει ότι η μάζα ενός ατόμου άνθρακα   

    μαζί με τα 

6 ηλεκτρόνιά του είναι 12 u . Για την μέτρηση των μαζών των πυρήνων 

προτιμάμε να χρησιμοποιούμε την ατομική μονάδα μάζας αντί για kg. 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

    Τα νουκλεόνια βρίσκονται σε μια αέναη και αδιάκοπη κίνηση μέσα στον 

πυρήνα. Εξαιτίας της κίνησης αυτής τα νουκλεόνια έχουν μια τεράστια κινητική 

ενεργεία, η οποία τείνει να τα διασκορπίσει προς τα έξω και επομένως να 

διαλύσει τον πυρήνα. Επιπλέον τα πρωτόνια στον πυρήνα υφίστανται την 

αμοιβαία ηλεκτρική άπωση , η οποία τείνει επίσης να τα εκδιώξει από τον 

πυρήνα. Καταλήγουμε λοιπόν ότι για να υπάρχουν πυρήνες θα πρέπει 

να υπάρχει και μια άλλη δύναμη , ισχυρότατα ελκτική , που θα υπερνικά 

την ηλεκτρική άπωση και την τάση που έχουν τα νουκλεόνια να 

διασκορπιστούν λόγω της έντονης κίνησης τους. Μια τέτοια δύναμη 

πράγματι υπάρχει και είναι γνωστή με το όνομα ισχυρή πυρηνική 

δύναμη. Η δύναμη αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά : Δεν κάνει 

διάκριση μεταξύ πρωτονίων και νετρονίων . Είναι δηλαδή η ίδια για τα 

ζεύγη πρωτόνιο-πρωτόνιο , πρωτόνιο-νετρόνιο και νετρόνιο-νετρόνιο 

Δρα μόνο μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων και μόνο στις πολύ κοντινές 

αποστάσεις.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF


[4] 
 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Α Ν Ρ Ι   Μ Π Ε Κ Ε Ρ Ε Λ 

 

    Ο Μπεκερέλ γεννήθηκε στο Παρίσι το 1852. Προερχόταν από μία 

οικογένεια η οποία ανέδειξε τέσσερις σημαντικούς επιστήμονες, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο γιος του Ανρί, ο Ζαν Μπεκερέλ. Σπούδασε 

φυσικές επιστήμες στο École Polytechnique και μηχανολογία στο École des 

Ponts et Chaussées. Το 1890 παντρεύτηκε την με την Louise Désirée Lorieux. 

    Το 1892 έγινε ο τρίτος από την οικογένεια του που εργάστηκε στο τμήμα 

Φυσικής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το 1894 έγινε μηχανικός διευθυντής 

του Υπουργείου Γεφυρών και Δρόμων. 

    Το 1896 ενώ ο Μπεκερέλ ερευνούσε τον φθορισμό στα 

άλατα ουρανίου, ανακάλυψε τυχαία την ραδιενέργεια. Κάνοντας ένα 

πείραμα σχετικά με τις ακτίνες Χ που είχε ανακαλύψει πρόσφατα ο Βίλχελμ 

Ρέντγκεν, τύλιξε με φωτογραφικό φιλμ με μαύρο χαρτί πάνω σε θειικό 

ουρανυλιοκάλιο και το τοποθέτησε σε ηλιακό φως. Όταν το θειικό 

ουρανυλιοκάλιο βρισκόταν στο ηλιακό φως θα έπρεπε να παράγει ακτίνες Χ, 

οι οποίες ακτίνες θα διαπερνούσαν ένα μαύρο χαρτί και θα θόλωναν την 

φωτογραφική πλάκα. Ο Μπεκερέλ παρατήρησε σε μία από τις δοκιμές του 

πως η φωτογραφική πλάκα επηρεαζόταν ακόμα και αν το σκεύασμα 

παρέμενε στο σκοτάδι. Με αυτό το πείραμα ο Μπεκερέλ ανακάλυψε πως το 

υλικό αυτό εξέπεμπε αυθόρμητα ακτινοβολία, η οποία 

ονομάστηκε ραδιενέργεια. Τα πειράματα σχετικά με την αυθόρμητη αυτή 

εκπομπή ακτινοβολίας συνεχίστηκαν από τον ζεύγος Πιερ και Μαρία Κιουρί. 

Για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας βραβεύτηκαν και οι τρεις με το βραβείο 

Νόμπελ Φυσικής το 1903. 

Η μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας στο διεθνές σύστημα μονάδων, 

το Μπεκερέλ, πήρε το όνομά του.  

 

       Becquerel 

 Piere & Marie Curie 

   Rutherford 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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P I E R E   &   M A R I E   C U R I E 

    Η Μαρία Σκουοντόφσκα γεννήθηκε το 1867 στη Βαρσοβία και ήταν το 
πέμπτο παιδί μιας ευκατάστατης οικογένειας. Ο πατέρας της, Βουαντίσουαφ 
Σκουοντόφσκι (Władysław Skłodowski), ήταν καθηγητής φυσικής και 
μαθηματικών και υποδιευθυντής σε ένα Λύκειο θηλέων της Βαρσοβίας ενώ η 
μητέρα της, Μαρία, η οποία ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια χωρίς όμως 
οικονομική άνεση, ήταν καθηγήτρια σε σχολή της ίδιας πόλης. Οι γονείς της 
τής είχαν δώσει τρία υποκοριστικά: Μάνια, Μανιούσια, Αντσιουπέτσιο. Η 
Μαρία Σκουοντόφσκα μαζί με τα τέσσερα αδέλφια της μεγάλωσε σε δύσκολη 
εποχή για την Πολωνία αφού δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια από την 
αποτυχημένη επανάσταση του 1863. Από μικρή ξεχώριζε στο σχολείο για 
τις ικανότητες της, κυρίως στην φυσική και στα μαθηματικά. Η δυστυχία 
όμως δεν άργησε να χτυπήσει την πόρτα της οικογένειάς της. Το 1874 ήταν 
δύσκολη χρονιά, καθώς η μητέρα της πήγε στη Νίκαια για θεραπεία από 
φυματίωση και τον ίδιο χρόνο ο πατέρας της έπεσε σε κυβερνητική δυσμένεια, 
με αποτέλεσμα να μειωθεί ο μισθός του και να του αφαιρεθεί το διαμέρισμα 
που του είχε παραχωρηθεί. Δύο χρόνια αργότερα η αδελφή της, Σοφία, 
πέθανε από τύφο, ενώ το 1878 η μητέρα της, Μαρία, απεβίωσε. Παρ' όλες τις 
κακουχίες η Μαρία Σκουοντόφσκα συνέχισε τις σπουδές της σε κρατικό 
γυμνάσιο και αποφοίτησε με επιτυχία. Εκείνη την εποχή δεν επιτρεπόταν η 
φοίτηση γυναικών στα πολωνικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να 
πρέπει να μετακομίσει στο εξωτερικό. Όμως η φτώχεια της οικογένειας την 
ανάγκασε να αναζητήσει εργασία ως γκουβερνάντα και δασκάλα σε πλούσιες 
οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα, μαζί με τη φίλη της Μαρία Ρακόφσκα και τις δύο 
αδελφές της, παρακολούθησε μαθήματα στο παράνομο «Κινητό 
Πανεπιστήμιο». Εκείνη την περίοδο μεγάλο μέρος του μισθού της το έστελνε 
στην αδελφή της, Μπρονισουάβα, που σπούδαζε ιατρική στο Παρίσι. Στην 
οικογένεια όπου εργαζόταν γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Καζίμιεζ 
Μπουοντίφσκι, αλλά ύστερα από παρέμβαση των γονέων του το ειδύλλιο 
διαλύθηκε. 

    Το 1891, σε ηλικία 24 ετών, μετακόμισε στο σπίτι τής μεγαλύτερης αδελφής 
της, Μπρονισουάβα, στο Παρίσι για να παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολή 
Θετικών επιστημών του πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τα φοιτητικά της 
χρόνια ήταν δύσκολα λόγω των οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετώπιζε. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της διαμονής της στο Καρτιέ 
Λατέν περιόρισε σε τόσο μεγάλο βαθμό τα γεύματα της, ώστε 
λιποθύμησε και αναγκάστηκε να επιστρέψει, ύστερα από πιέσεις του 
γαμπρού της, Καζίμιερζ Ντουούσκι, στο σπίτι της αδελφής της. Αφού 
ανέρρωσε, επέστρεψε στο δικό της διαμέρισμα. Σημαντική οικονομική 
ενίσχυση για τη συνέχιση των σπουδών της έλαβε από ένα πολωνικό ίδρυμα, 
το οποίο της παραχώρησε υποτροφία 600 ρουβλίων. Η καθημερινή της ζωή 
περιελάμβανε διάβασμα και λίγες ώρες ύπνου, ενώ απέφευγε να κάνει παρέα 
με Γάλλους και διατηρούσε επαφές μόνο με λιγοστούς Πολωνούς φοιτητές και 
επιστήμονες. Τελικά η Μαρία Σκουοντόφσκα αποφοίτησε από το 
πανεπιστήμιο της Σορβόνης με τα πτυχία των μαθηματικών, της χημείας 
και της φυσικής. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1867
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1863
http://el.wikipedia.org/wiki/1874
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1_(%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1878
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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    Η Μαρία Σκουοντόφσκα συνάντησε για πρώτη φορά τον Πιέρ Κιουρί 
τον Φεβρουάριο του 1894. Γνωρίστηκαν μέσω του καθηγητή φυσικής του 
Πανεπιστημίου Φριμπούρ της Πολωνίας Μ. Κοβάλσκι. Ο Πιέρ Κιουρί είχε 
σπουδάσει φυσική στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης και ήταν μερικά χρόνια 
μεγαλύτερος της. Στην αρχή της γνωριμίας τους αναπτύχθηκε αμοιβαίος 
αλληλοσεβασμός που εξελίχθηκε σε βαθύτερο αίσθημα. Η χαρά και ο 
ενθουσιασμός της Μαρίας δεν περιγραφόταν όταν ο Πιέρ της χάρισε το βιβλίο 
του «Περί της συμμετρίας στα φυσικά φαινόμενα. Συμμετρία μεταξύ 
ηλεκτρικού πεδίου και μαγνητικού πεδίου» με αφιέρωση που έγραφε: «Στη 
δεσποινίδα Σκουοντόφσκα με το σεβασμό και τη φιλία του συγγραφέα Πιέρ 
Κιουρί». Τον Μάιο του 1894 ο Πιέρ έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία 
Σκουοντόφσκα, αλλά εκείνη απάντησε αρνητικά λόγω της προοπτικής να 
εγκαταλείψει για πάντα τη Βαρσοβία και τον πατέρα της. Τελικά, μετά από ένα 
χρόνο, η Μαρία αποδέχθηκε την πρόταση του Πέτρου και παντρεύτηκαν με 
πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Παρισιού. Στον γάμο δεν είχαν καν 
δαχτυλίδια επειδή ο Πιέρ Κιουρί δήλωνε άθεος. Ο μήνας του μέλιτος 
που ακολούθησε ήταν μάλλον ασυνήθιστος αφού πραγματοποίησαν 
τον γύρο της Γαλλίας με ποδήλατα. Από τότε η Μαρία Σκουοντόφσκα 
απέκτησε το επώνυμο Κιουρί, με το οποίο έγινε ευρέως γνωστή. Στις 12 
Σεπτεμβρίου του 1897 απέκτησαν την κόρη τους Ειρήνη και το 1903 την 
δεύτερη κόρη τους, Εύα. Η Εύα πέθανε σε ηλικία 104 ετών στις 22 Οκτωβρίου 
του 2007. 

    Μετά τον γάμο της με τον Πιέρ Κιουρί η Μαρία συνέχισε τις επιστημονικές 
έρευνές της. Στην ανατροφή των δύο παιδιών τους βοήθησε ο πατέρας του 
Πιέρ, ο οποίος ήταν χήρος. Χαρακτηριστικό στην ανατροφή που έδωσε στις 
κόρες της, είναι ότι δεν τις ώθησε σε καμία θρησκεία αφήνοντας αυτές να 
επιλέξουν ποια προτιμούν. Τα παιδιά της Κιουρί ακολούθησαν την εξής 
πορεία στη ζωή τους: η Εύα Κιουρί-Λαμπουίς έγινε συγγραφέας και έγραψε τη 
βιογραφία της μητέρας της με τίτλο «Μαντάμ Κιουρί», ενώ η Ειρήνη Κιουρί-
Ζολιό παντρεύτηκε τον μαθητή της μητέρας της και φυσικό Φρεντερίκ Ζολιό, 
σπούδασε φυσικός και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής. 

    Το 1906 ο Πιέρ Κιουρί παρασύρθηκε από άμαξα και σκοτώθηκε. 
Αμέσως μετά τον θάνατό του χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης έφθασαν 
στο σπίτι τους από πρωθυπουργούς κρατών, από επιστήμονες, ακόμα και 
από αγνώστους. Η κηδεία έγινε στο νεκροταφείο του Σο, όπου συνοδευόταν 
από τον πεθερό της. Τον επικήδειο εκφώνησε ο φίλος του Πιέρ, Ανρί 
Πουανκαρέ. 

    Το 1912 η Μαρία Κιουρί χειρουργήθηκε στα νεφρά. Από το 1933 η 
υγεία της είχε κλονιστεί σημαντικά λόγω της έκθεσής της στην 
ραδιενέργεια. Έτσι, στις 4 Ιουλίου του 1934 η Μαρία Κιουρί απεβίωσε 
(έπασχε από λευχαιμία), αφήνοντας πίσω της πραγματικά μεγάλο έργο. 
Ενταφιάστηκε δίπλα στον άντρα της στο κοιμητήριο του Σο. Το 1995 τα οστά 
της μεταφέρθηκαν στο Πάνθεον, το μαυσωλείο στο οποίο βρίσκονται 
θαμμένοι οι «μεγάλοι άνδρες» της Γαλλίας. Η Μαρία Κιουρί θεωρείται από 
τον καθηγητή της Ιατρικής Πιερ Ρεγκό ένα από τα πρώτα θύματα της 
ραδιενέργειας. 
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    Σημαντική είναι η προσφορά της στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου 
εφοδίασε με δικά της έξοδα πολλά πολεμικά νοσοκομεία με συσκευές ακτίνων 
Χ, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα θραύσματα και οι σφαίρες που ήταν 
καρφωμένες στα σώματα των στρατιωτών. Υπολογίζεται ότι η ίδια, με τα 
χρήματα που είχε συγκεντρώσει από τα δύο βραβεία Νόμπελ, έστησε 
περίπου 250 ακτινολογικούς θαλάμους στα πολεμικά μέτωπα. 

    Μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Πιερ Κιουρί, το 1910, η Μαρία σύναψε 
σχέση με τον Πολ Λανζεβάν, πέντε χρόνια μικρότερό της και πατέρα 
τεσσάρων παιδιών, πρώην μαθητή του άντρα της και εν διαστάσει 
παντρεμένο. Στο άκουσμα της είδησης από τον γαλλικό τύπο, η γαλλική 
κοινωνία κατέκρινε τη Μαρία Κιουρί με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά, 
σε συνδυασμό με μια αρρώστια που την ταλαιπωρούσε, η υγεία της. 
Ενδεικτική περίπτωση της στάσης που κράτησε ο γαλλικός τύπος απέναντι 
της είναι η αποσιώπηση της απονομής του Νόμπελ Χημείας στη Μαρία 
Κιουρί, το 1911. Σχεδόν καμία εφημερίδα δεν έγραψε σχετικά με τη διάκριση 
της Κιουρί. Παρ' όλα αυτά η Μαρία Κιουρί δεν σταμάτησε ποτέ να αποκαλεί τη 
Γαλλία δεύτερη πατρίδα της. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

    Η Μαρία Κιουρί έγινε γνωστή για την ανακάλυψη του ραδίου και τις 
μελέτες για τη ραδιενέργεια. Από το 1891 η Μαρία μελετούσε τις 
εργασίες του Μπεκερέλ με κύριο θέμα τις ακτινοβολίες που εξέπεμπαν 
τα άλατα του ουρανίου με αποτέλεσμα, ύστερα από παρότρυνση του 
ίδιου του Μπεκερέλ, να διαλέξει για θέμα της διατριβής της αυτά τα 
φαινόμενα. Για την πρόοδο των ερευνών της το πανεπιστήμιο της Σορβόνης 
της παραχώρησε μια υπόγεια αποθήκη με στοιχειώδη εξοπλισμό. Παρ' όλες 
τις κακές συνθήκες που επικρατούσαν στο εργαστήριο, η Μαρία Κιουρί 
απέδειξε ότι η εκπομπή των ακτίνων ήταν μια ιδιότητα των ατόμων του 
ουρανίου και ότι η ένταση της ακτινοβολίας που παραγόταν από το ουράνιο 
ήταν ανάλογη της ποσότητας. Επίσης διαπίστωσε ότι η εκπομπή των ακτίνων 
δεν επηρεαζόταν από τις εξωτερικές μεταβολές, καθώς και ότι, εκτός από το 
ουράνιο, κάποιες ενώσεις του στοιχείου του θορίου εξέπεμπαν επίσης 
ακτινοβολία. Ύστερα από αυτές τις πρώτες ανακαλύψεις, η Μαρία Κιουρί 
πρότεινε την αλλαγή του ονόματος από «ακτίνες ουρανίου» σε 
«ραδιενέργεια», η οποία περιγράφει γενικά την ιδιότητα της εκπομπής 
ακτινοβολιών. Η πιο σημαντική όμως παρατήρηση ήταν ότι μερικά ορυκτά 
ουρανίου παρουσίαζαν πολύ πιο ισχυρή ραδιενέργεια από το ουράνιο. Η 
συγκεκριμένη παρατήρηση συνάρπασε τον Πιέρ Κιουρί, που 
αποφάσισε να εγκαταλείψει τις έρευνές του στους κρυστάλλους για να 
βοηθήσει τη Μαρία στο δύσκολο έργο της. 

    Στις 18 Ιουλίου του 1898 οι Κιουρί ανακοινώνουν στην επιστημονική 
κοινότητα την ανακάλυψη ενός νέου στοιχείου, του πολωνίου, που 
ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της πατρίδας της Μαρίας Κιουρί. Στις 25 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αναγγέλλεται από το ζεύγος Κιουρί η 
ανακάλυψη του ραδίου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είχαν ανιχνευθεί με τη 
βοήθεια της ραδιενέργειας. Προσπάθησαν να απομονώσουν τα δύο νέα 
στοιχεία. Για τέσσερα χρόνια εξέταζαν τύπους ορυκτών που προμηθεύονταν 
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από ορυχείο της Βοημίας. Τον διαχωρισμό του ραδίου τον πέτυχαν με 
κλασματική κρυστάλλωση, εκμεταλλευόμενοι τη μικρότερη διαλυτότητα του 
χλωριούχου ραδίου σε σχέση με το χλωριούχο βάριο. Τελικά το 1902 
κατάφεραν και απομόνωσαν 1/10 του γραμμαρίου καθαρό ράδιο και 1/20 
καθαρό πολώνιο. Επιπλέον προσδιόρισαν τα ατομικά τους βάρη. Έτσι, 
ύστερα από μερικές έρευνες των επιστημόνων, τα δύο νέα στοιχεία 
αναγνωρίστηκαν επισήμως από την επιστημονική κοινότητα. 

    Εντύπωση προκαλεί ότι δεν κατοχύρωσαν τις μεθόδους τους για την 
απομόνωση των στοιχείων, επειδή δεν συμβάδιζε με το επιστημονικό 
πνεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κιουρί ανακάλυψαν ότι η ακτινοβολία του 
ραδίου κατέστρεφε τους καρκινικούς όγκους (Ραδιοθεραπεία). Η μέθοδος της 
ραδιοθεραπείας τελειοποιήθηκε το 1906 από τη Μαρία Κιουρί, όταν 
υπολόγισε τις σωστές δόσεις για θεραπεία με ράδιο. Το 1910 δημοσίευσε το 
θεμελιώδες έργο της «Μελέτη επί της ραδιενέργειας», ενώ τον επόμενο χρόνο 
κατάφερε να απομονώσει το μεταλλικό ράδιο. Μετά τον θάνατό της εκδόθηκε 
από το Ινστιτούτο Ραδίου στο Παρίσι ένα έργο της με τίτλο: «Ραδιενέργεια, 
συγγραφέν υπό της Μαρίας Κιουρί, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της 
Σορβόνης, κατόχου βραβείων Νόμπελ Φυσικής και Χημείας». 

    Το 1944 ονομάστηκε προς τιμήν της το Πολωνικό πανεπιστήμιο, 
Μαρία Σκουοντόφσκα-Κιουρί. Τέλος, η επιστημονική κοινότητα, σε 
ένδειξη σεβασμού προς την Μαρία Κιουρί, έδωσε το όνομά της σε 
μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας (το κιουρί ή Ci) και στο τεχνητό 
χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 96 (το κιούριο). Επίσης η Μαρία 
Κιουρί απεικονιζόταν σε χαρτονομίσματα στη Γαλλία και στην Πολωνία. 

E R N E S T   R U T H E R F O R D 

    Ο λόρδος Ράδερφορντ σερ Έρνεστ γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία στις 

13 Αυγούστου 1871 από φτωχούς Σκωτσέζους γονείς. Τελείωσε με άριστα 

τις σπουδές του στο κολέγιο Κάντερμπερυ και το 1894 πήρε υποτροφία για 

την εργασία του επάνω σ’ έναν ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων 

δικής του επινόησης. Στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ εργάστηκε υπό την 

καθοδήγηση του μεγάλου Βρετανού φυσικού Τζόζεφ Τζων Τόμσον. Το 1898 

δέχτηκε την έδρα της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Μακ Γκιλ, στο Μόντρεαλ του 

Καναδά, όπου παρέμεινε μέχρι το 1907, εργαζόμενος πάνω στη ραδιενέργεια. 

Το 1907 έγινε καθηγητής της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Βικτόρια του 

Μάντσεστερ, όπου αναδείχτηκε κυρίαρχη φυσιογνωμία στο χώρο της 

πειραματικής φυσικής και κυρίως στη ραδιοχημεία. Το 1908 πήρε το Νόμπελ 

χημείας και κατά τη διάρκεια της απονομής του βραβείου σχολίασε με 

χιούμορ ότι είδε πολλές αλλαγές στη ζωή του, αλλά ποτέ δεν πίστευε ότι 

θα μεταμορφωνόταν από φυσικός σε χημικό. 
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    Μέλος της Βασιλικής εταιρίας του Λονδίνου, η οποία τον τίμησε το 1922 με 

την ανώτατη διάκρισή της, το μετάλλιο Κόπλεϋ, διετέλεσε μια πενταετία (1925 

- 30) πρόεδρός της. Σε αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στην 

επιστήμη, χρίστηκε το 1914 ιππότης, το 1921 τιμήθηκε με το παράσημο αξίας 

και το 1931 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Πρώτου Βαρόνου Ράδερφορντ του 

Νέλσον και του Κέιμπριτζ. 

    Στο Μόντρεαλ, σε συνεργασία με το μεγάλο Βρετανό χημικό Φρέντερικ 

Σόντυ, εξέδωσε 9 επιστημονικές ανακοινώσεις που έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο 

στη μελέτη της ραδιενεργού δράσης. Αρχικά ο Ράδερφορντ ανακάλυψε τη 

ραδιενεργό δράση του ραδονίου και απέδειξε ότι ανήκει στην οικογένεια των 

ευγενών αερίων. Το 1899 διαπίστωσε την ύπαρξη στη ραδιενεργό 

εκπομπή 2 διαφορετικών ειδών σωματιδιακής ακτινοβολίας, με αρκετά 

διαφορετικές ιδιότητες. Οι ακτίνες α, όπως ονόμασε το ένα είδος εκπομπής, 

είχαν μικρή διεισδυτική ικανότητα, προκαλούσαν όμως ισχυρό ιονισμό του 

αέρα. Το άλλο είδος, οι ακτίνες β, ήταν έντονα διεισδυτικές, ιόνιζαν όμως 

ελάχιστά τον αέρα. Αργότερα διαπίστωσε την παρουσία ενός τρίτου 

είδους ακτινοβολίας, η οποία δεν είχε σωματιδιακό χαρακτήρα και 

ονομάστηκε ακτινοβολία γ. Οι δύο ερευνητές διατύπωσαν το 1905 μια 

σύγχρονη θεωρία της ραδιενέργειας, παρουσιάζοντας και τους νόμους των 

ραδιενεργών μετατροπών. 

    Στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ο Ράδερφορντ και οι συνεργάτες του 

συνέχισαν τα πειράματά τους πάνω στη σκέδαση των ακτινών «α». Τα 

σωματίδια α, που στην ουσία είναι πυρήνες ηλίου, έχουν μια συγκεκριμένη 

τροχιά και εμβέλεια και προκαλούν ιονισμό. Συνεχίζοντας τα πειράματά 

τους, το 1911 έφτασαν σ’ ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Σ’ ένα πολύ λεπτό 

φύλλο χρυσού άφησαν να προσπέσουν κάθετα σωματίδια α, δηλαδή πυρήνες 

ηλίου που εκτοξεύονται από μια ραδιενεργό πηγή με τεράστια ταχύτητα, 

περίπου 20.000 χιλ./δευτ. Παρατήρησαν ότι, στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία, τα σωματίδια ακολουθούσαν σχεδόν ευθείες τροχιές, αρκετά 

παρέκκλιναν από την αρχική τους διεύθυνση, αλλά υπήρχαν και μερικά που 

αντανακλώνταν κατά πολύ μεγάλες γωνίες ή επέστρεφαν πίσω. Ο 

Ράδερφορντ περιέγραψε έκπληκτος τα αποτελέσματα, λέγοντας ότι: « 
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Ήταν το πιο απίστευτο γεγονός που συνέβη στη ζωή μου. Ήταν σαν να 

πυροβολούσες με πιστόλι ένα τσιγαρόχαρτο και η σφαίρα επέστρεφε 

πίσω». Δημιουργήθηκαν τα ερωτήματα: τι ήταν αυτό που ανάγκαζε τα 

σωματίδια άλφα, με τις τεράστιες ταχύτητες, να γυρίσουν πίσω; Υπήρχαν 

δυνάμεις στα βάθη της ύλης που δεν τα επέτρεπαν να συνεχίσουν την πορεία 

τους; Πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί μια τέτοια συμπεριφορά; 

    Εκείνη την εποχή είχαν προταθεί διάφορα μοντέλα για τα άτομα που 

συγκροτούσαν την ύλη. Ο Ολλανδός φυσικός Λορένζ θεωρούσε ότι το 

ηλεκτρόνιο ήταν ελαστικά συνδεδεμένο με κάποιο κέντρο. Ο Τόμσον υπέθεσε 

ότι το άτομο περιείχε ένα κέντρο θετικά φορτισμένο, που διαχεόταν σε μια 

σφαίρα ηλεκτρονίων, όπως το σταφιδόψωμο. Αλλά ένα τέτοιο άτομο δε θα 

μπορούσε να αποκρούσει τα σωματίδια α. Την πιο πιστευτή εξήγηση έδωσε ο 

Γιαπωνέζος φυσικός Χαντάρο Ναγκαόκα, ο οποίος θεώρησε ότι είναι 

πιθανόν το άτομο να μοιάζει μ’ ένα μικροσκοπικό πλανητικό σύστημα αλλά 

χωρίς επιπρόσθετες λεπτομέρειες. 

    Τελικά ήταν ο Ράδερφορντ αυτός που έδωσε εξήγηση όλων αυτών 

των προβλημάτων και δημιούργησε ένα πρότυπο μοντέλο για το άτομο, 

το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Υπέθεσε ότι το άτομο μπορεί να θεωρηθεί 

ως μια μικρογραφία ενός πλανητικού συστήματος, όπου όλο το θετικό 

ηλεκτρικό φορτίο και σχεδόν όλη η μάζα του συστήματος βρίσκεται σε 

μια πολύ μικρή και συμπαγή κεντρική περιοχή, την οποία ονόμασε 

πυρήνα. Ο θετικός πυρήνας περιβάλλεται από ένα πλήθος 

ηλεκτρονίων, που περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Οι ηλεκτροστατικές 

έλξεις που αναπτύσσονται μεταξύ των θετικών φορτίων του πυρήνα και 

των αρνητικών φορτίων των ηλεκτρονίων κρατούν το άτομο σταθερό 

και θετικά ουδέτερο, διότι υπάρχει ίσος αριθμός θετικών και ηλεκτρικών 

φορτίων. 

    Τα σωματίδια α που είναι θετικώς φορτισμένα, καθώς πλησιάζουν τον 

πυρήνα του ατόμου -που είναι και αυτός θετικά φορτισμένος- απωθούνται 

σύμφωνα με τον νόμο του Κουλόμπ και εκτρέπονται από την τροχιά τους ή 

επιστρέφουν πίσω. Έτσι τα σωματίδια α ακολουθούν υπερβολικές τροχιές. Τα 

δέ ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα, επειδή είναι 



[11] 
 

χιλιάδες φορές ελαφρύτερα από τα σωματίδια α, δεν επιδρούν στην τροχιά 

των σωματιδίων α. 

Στη συνέχεια, τα πειράματα του Ράδερφορντ, του Μάρσντεν και του 

Χανσγκάϊκερ αποκάλυψαν τον ακέραιο αριθμό Ζ που είναι χαρακτηριστικός 

για κάθε άτομο και αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ηλεκτρικών φορτίων του 

πυρήνα και φυσικά τον αριθμό των ηλεκτρονίων του ατόμου. Επιπλέον ο Ζ 

χαρακτηρίζει κάθε χημικό στοιχείο. Για παράδειγμα, για το άτομο του 

υδρογόνου είναι Ζ=1, για το ήλιο Ζ=2, για το λίθιο Ζ=3 και για το ουράνιο 

Ζ=92. Όταν αποδείχτηκε ότι το θετικό φορτίο του πυρήνα οφείλεται στα 

πρωτόνια, ο Ζ ταυτίστηκε με τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα και 

ονομάστηκε ατομικός. Αυτό ήταν μιά επιβεβαίωση της μεγαλοφυούς ιδέας του 

Μεντελέγιεφ, ο οποίος, γύρω στο 1869, δημιούργησε το περιοδικό σύστημα 

των στοιχείων σύμφωνα με το ατομικό τους βάρος. Αλλά ο Ράδεφορντ 

απέδειξε ότι είναι ο ατομικός αριθμός Ζ που χαρακτηρίζει το κάθε στοιχείο και 

όχι το βάρος του, αφού ο Ζ δείχνει τον αριθμό των ηλεκτρονίων σε κάθε 

άτομο. Συνεπώς είναι τα ηλεκτρόνια του ατόμου - και μάλιστα αυτά της 

εξωτερικής στοιβάδας- που προσδιορίζουν επακριβώς τις χημικές ιδιότητες 

κάθε στοιχείου. 

    Ο Ράδερφορντ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που μεταστοιχείωσε ένα 

χημικό στοιχείο σε ένα άλλο: Μετέτρεψε Άζωτο σε Οξυγόνο 

βομβαρδίζοντας σε κύκλοτρο το άζωτο με ακτίνες α. Υποστήριξε την 

αναγκαιότητα της ύπαρξης στη φύση ενός ουδέτερου σωματίου, το οποίο 

ονόμασε «νετρόνιο». Το τελευταίο το ανακάλυψε το 1932 ο Τσάντγουικ στο 

εργαστήριο του Ράδερφορντ και σε συνεργασία με τον Βρετανό φυσικό 

Φράνσις Αστον προσδιόρισε με ακρίβεια τη μάζα του. 

    Αν και ο Ράδερφοντ ανακάλυψε την μορφολογία του ατόμου και 

δημιούργησε ένα ακριβές αλλά απλό μοντέλο, αυτός που ανέπτυξε περαιτέρω 

τη θεωρία για τα άτομα ήταν ο Νιλς Μπορ. Ο Ράδερφορντ ασχολήθηκε 

περισσότερο με την μελέτη των ακτινών α - β - γ , τον μετασχηματισμό και την 

διάσπαση των ατομικών πυρήνων που οδήγησε στις πυρηνικές αντιδράσεις, 

με αποκορύφωμα την ελεγχόμενη αλυσωτή πυρηνική αντίδραση του Φέρμι 

στο Σικάγο, το 1942. Στις 19 Οκτωβρίου του 1937 ο Ράδερφορντ πέθανε 
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και ετάφη στο Αβαείο του Ουέστμινιστερ, κοντά στον τάφο του Νεύτωνα. 

Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που «είδε» και μελέτησε τον ατομικό 

πυρήνα. 

    Μελέτησε τον κόσμο του ατόμου από καθαρή αγάπη προς την 

αλήθεια, όπως δείχνουν τα λόγια του: «Οι άντρες που έκαναν αυτά τα 

πειράματα δεν έψαχναν να βρουν καινούριες πηγές ενέργειας, ούτε να 

παράγουν σπάνια και ακριβά στοιχεία. Η αιτία ήταν πολύ βαθιά και 

έδρευε στην ακαταμάχητη έλξη που ασκεί στον άνθρωπο η ανακάλυψη 

των μεγάλων μυστηρίων της φύσης». 

 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΙΔΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

 

    Με τον όρο ραδιενέργεια χαρακτηρίζουμε την ακτινοβολία που 
εκπέμπεται αυθόρμητα από τους πυρήνες. Η ραδιενέργεια ανακαλύφθηκε 
από τον Becquerel, το 1896, κατά τη μελέτη αλάτων ουρανίου. 
Μεταγενέστερα πειράματα από τους Pierre και Marie Curie και τον Rutherford 
έδειξαν ότι η ραδιενέργεια είναι προιόν διάσπασης των ασταθών 
πυρήνων.   Υπάρχουν τρία είδη ραδιενέργειας, όπως τα κατηγοριοποίησε 
ο Rutherford με βάση το φορτίο τους και την ικανότητά τους να διεισδύουν 
στην ύλη: 

 Ακτινοβολία άλφα: Πρόκειται για πυρήνες    
  (σωμάτια άλφα). 

Είναι η λιγότερο διεισδυτική,  μόλις που διαπερνά ένα φύλλο 
χαρτί. 

 Ακτινοβολία βήτα: Πρόκειται για ηλεκτρόνια (    
 )  ή ποζιτρόνια 

(    
 ). Είναι μέτρια διεισδυτική - διαπερνά λίγα mm Al. Η μελέτη της 

(φαινόταν να παραβιάζει την αρχή διατήρησης ενέργειας και ορμής) 
οδήγησε στην ανακάλυψη του νετρίνου (Pauli, 1930), ουδέτερου 
σωματιδίου, χωρίς μάζα, με σπιν 1/2, που αλληλεπιδρά πολύ ασθενικά 
με την ύλη. 

 Ακτινοβολία γάμμα: Είναι φωτόνια υψηλής ενέργειας (MeV). Είναι 
η περισσότερο διεισδυτική - διαπερνά μερικά cm Pb. Εκπέμπεται 
κυρίως από τους πυρήνες που αποτελούν προιόντα διάσπασης άλφα ή 
βήτα, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε διεγερμένες 
καταστάσεις. 
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Διεισδυτική ικανότητα ραδιενέργειας 

 

lead: μόλυβδος , concrete: μπετόν 

 

Ο διαχωρισμός των διαφόρων ειδών ραδιενέργειας μπορεί να γίνει με χρήση 
ενός μαγνητικού πεδίου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
 
 

 
 

Σχ. : Ο διαχωρισμός της ακτινοβολίας μιας ραδιενεργού πηγής, με χρήση 
μαγνητικού πεδίου. (Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει και με χρήση 

ηλεκτρικού πεδίου) 
 

Οι διεργασίες της διάσπασης άλφα, βήτα και γάμμα δείχνονται στον επόμενο 
πίνακα: 
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Σε κάθε πυρηνική αντίδραση ισχύουν οι αρχές διατήρησης: 

 Του ηλεκτρικού φορτίου 

 Του αριθμού των νουκλεονίων 

 Της υλοενέργειας 
 
Σημείωση: β

-
 είναι το ηλεκτρόνιο (    

 ) , β
+ 

είναι το ποζιτρόνιο  (    
 ) , ν είναι το νετρίνο 

 
 
 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 

    Στην υγεία μας βασικό ρόλο παίζουν οι λεγόμενες ιονίζουσες 
ακτινοβολίες. Πρόκειται για τις ακτινοβολίες που διαθέτουν αρκετή ενέργεια 
ώστε να εξοστρακίζουν ηλεκτρόνια από τα άτομα και τα μόρια. Αυτό που μένει 
είναι θετικά φορτισμένο και ονομάζεται ιόν. Τα ραδιενεργά υλικά εκπέμπουν 
ιονίζουσες ακτινοβολίες όταν διασπώνται οι πυρήνες τους και αυτές 
είναι τριών ειδών: Άλφα, Βήτα και Γάμμα. 

Η ραδιενέργεια ή αλλιώς η ισχύς μιας ραδιενεργού πηγής μετρείται σε 
Becquerel  

 1 Bq: Ενα γεγονός εκπομπής ακτινοβολίας δηλ. μία διάσπαση 
ανά δευτερόλεπτο.  

Είναι πολύ μικρή μονάδα, γι’ αυτό χρησιμοποιούνται πολλαπλάσιά της:  

1 kBq = 1.000 Bq, 1 MBq = 1.000.000 Bq, 1 GBq = 1.000.000.000 Bq 

 Μια πιο παλαιά μονάδα για τη μέτρηση της ραδιενέργειας είναι το 
Κιουρί (Curie) 

1 Ci = 37.000 MBq  

Πιο εύχρηστες είναι οι υποδιαιρέσεις του: millicurie, microcurie, nanocurie, 
picocurie. Οπου το καθένα είναι ίσο με το ένα χιλιοστό του προηγουμένου 
του.  
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Χρήσιμη σχέση: 1 Bq = 27 pCi 

ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

    Όταν μια ιονίζουσα ακτινοβολία πέφτει στο ανθρώπινο σώμα, δίνει την 
ενέργειά της στους ιστούς και στα όργανα. Το ποσόν που απορροφάται 
από αυτά ανά μονάδα βάρους του ιστού ή του οργάνου εκφράζεται σε 
μονάδες που ονομάζονται gray (Gy).  

 Δόση ενός gray είναι ισοδύναμη με ενέργεια ακτινοβολίας 1 Joule 
που απορροφάται ανά κιλό ιστού ή οργάνου του σώματος. 
 

 Rad: Είναι μια πιο παλαιά μονάδα απορροφούμενης δόσης 
ακτινοβολίας και ισχύει:  

1 Gy = 100 rad 

    Προσοχή: ίσες δόσεις από ακτινοβολίες διαφόρων τύπων δεν είναι το 
ίδιο επιβλαβείς. Η ακτινοβολία άλφα είναι πιο βλαβερή από ό,τι οι ακτίνες 
Γάμμα. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει μια μονάδα που δίνει την «ισοδύναμη 
δόση». Για κάθε δηλαδή ακτινοβολία υπάρχει και ένας συντελεστής και 
με αυτόν πολλαπλασιάζεται η δόση σε μονάδες Gy.  

 Αυτή η μονάδα «ισοδύναμης δόσης» ονομάζεται Sievert (Sv). 

1 Sv = 100 rem ή 1 rem = 10 mSv 

(η μονάδα rem χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα) 

Ένα Sievert είναι μεγάλη δόση. Η συνιστώμενη δόση για έναν χρόνο 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 mSv.  

10 Sv: Κίνδυνος θανάτου από μια τέτοια δόση μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες 

1 Sv – 100 mSv: Κίνδυνος προσβολής από καρκίνο αργότερα 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ 

ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

    Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ή ημιζωής Τ1/2 

είναι ο χρόνος που απαιτείται , ώστε ο 

αριθμός N των ραδιενεργών πυρήνων να 

μειωθεί στο μισό του αρχικού αριθμού Ν0. Στη 

συνέχεια πάλι οι μισοί από εκείνους που 
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απομένουν διασπώνται μέσα στο επόμενο διάστημα Τ1/2 κ.τ.λ. 

Στο διάγραμμα φαίνεται ότι ο αριθμός των πυρήνων που απομένουν, μετά 

από διαδοχικά χρονικά διαστήματα Τ1/2 είναι Ν0/2, Ν0/4, Ν0/8 κ.ο.κ.   

 

ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

    Η διάσπαση β- του 14C βρίσκει μία από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές 

στη χρονολόγηση οργανικών δειγμάτων. Ο 14C δημιουργείται στα ανώτερα 

στρώματα της ατμόσφαιρας ως αποτέλεσμα πυρηνικών αντιδράσεων 

που προκαλούνται από σωματίδια κοσμικής ακτινοβολίας και έχει 

ημιζωή 5760 χρόνια. Η αναλογία του 14C προς τον 12C είναι σταθερή στην 

ατμόσφαιρα. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν την ίδια αναλογία του 14C 

προς τον 12C λόγω του ότι παίρνουν άνθρακα από το φυσικό τους περιβάλλον 

και αποβάλλουν συνεχώς διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον τους. Όταν 

όμως ο οργανισμός πεθαίνει, σταματάει να προσλαμβάνει άνθρακα και η 

αναλογία του 14C προς τον 12C ελαττώνεται ως αποτέλεσμα της διάσπασης β- 

του 14C. Μετρώντας σήμερα την ενεργότητα ανά μονάδα μάζας σε δείγματα 

από οργανικά υλικά, προσδιορίζουμε το ποσοστό του 14C που έχει απομείνει 

και έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε και το χρονικό διάστημα που παρήλθε 

μετά το θάνατο του οργανισμού από το οποίο προήλθε το οργανικό υλικό. 

    Όμως η ανακάλυψη ότι η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του 14C ήταν 

μεγαλύτερη πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια επέβαλε την αναθεώρηση 

της μεθόδου, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι σε χρήση 

προσφέροντας εκτιμήσεις από λίγες εκατοντάδες χρόνια μέχρι περίπου 

50.000 χρόνια. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α.  Η ιερά σινδόνη του Τορίνο 

«Αναφορικά με την ιερά σινδόνη του Τορίνο, 

όλα τα εμπειρικά στοιχεία και η λογική θα 

οδηγήσουν οποιοδήποτε αντικειμενικό, 

λογικό άτομο στο ακλόνητο συμπέρασμα ότι 

η σινδόνη είναι τεχνούργημα κάποιου 

καλλιτέχνη του 14ου αιώνα»  Steven D . 

Schafersman 

    Η σινδόνη του Τορίνο είναι ένα πλεκτό 

ύφασμα με μήκος περίπου 4 μέτρα και 

http://www.freeinquiry.com/skeptic/shroud/as/schafersman.html
http://www.freeinquiry.com/skeptic/shroud/as/schafersman.html
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πλάτος 1 μέτρο, με την εικόνα ενός άντρα επάνω του. Μάλιστα φέρει δύο 

εικόνες, μια μπροστά και μια στο πίσω μέρος με τα κεφάλια να συναντιούνται 

στο μέσο. Έχει παρατηρηθεί ότι εάν η σινδόνη τυλιγόταν γύρω από κάποιο 

σώμα, θα υπήρχε ένας χώρος όπου τα δύο κεφάλια θα συναντιόνταν. Το 

κεφάλι είναι κατά 5% μεγαλύτερο αναλογικά με το σώμα, η μύτη είναι 

δυσανάλογη και τα χέρια είναι πολύ μακριά. Παρόλα αυτά, πολλοί θεωρούν 

ότι η εικόνα αποτελεί το αρνητικό της εικόνας του Εσταυρωμένου και η 

σινδόνη θεωρείται ότι ήταν το σάβανό του. Οι περισσότεροι 

σκεπτικιστές πιστεύουν ότι η εικόνα είναι ζωγραφιά και θρησκευτική 

απάτη. Η σινδόνη φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό του Αγ. Ιωάννη του 

Βαπτιστή στο Τορίνο της Ιταλίας.  

    Όπως φαίνεται, η πρώτη ιστορική αναφορά της σινδόνης ως «σινδόνη του 

Τορίνο» έγινε στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν η σινδόνη μεταφέρθηκε στον 

καθεδρικό του Τορίνο, παρόλο που υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε στην 

Τουρκία σε μια από τις λεγόμενες «Ιερές» Σταυροφορίες του «Μεσαίωνα». Το 

1988, το Βατικανό επέτρεψε τη ραδιοχρονολόγηση της σινδόνης από 

τρεις ανεξάρτητες πηγές - το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το 

Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας της Ελβετίας -  και καθεμία από αυτές τοποθέτησε τη 

δημιουργία της σινδόνης στους μεσαιωνικούς χρόνους, γύρω στο 1350. 

Υποτίθεται ότι η σινδόνη βρέθηκε σε μια πυρκαγιά στις αρχές του 16ου αιώνα 

και, σύμφωνα με τους οπαδούς της αυθεντικότητάς της, σε αυτό οφείλεται το 

γεγονός ότι η ραδιοχρονολόγηση άνθρακα της σινδόνης δεν υπερβαίνει τα 

650 χρόνια. Σύμφωνα με τον χημικό Δρ. Walter McCrone ,  

Ο ισχυρισμός ότι η πυρκαγιά του 1532 άλλαξε το αποτέλεσμα 
της ραδιοχρονολόγησης του υφάσματος είναι γελοίος. Τα 
δείγματα για τη ραδιοχρονολόγηση άνθρακα υφίστανται τέλεια 
καύση προς CO2 ως μέρος μιας καλά-ελεγμένης διαδικασίας 
εξαγνισμού. Επίσης οι ισχυρισμοί ότι οι σύγχρονοι βιολογικοί 
ρυπαντές ήταν αρκετοί για να αλλάξει το αποτέλεσμα της 
ραδιοχρονολόγησης είναι κι αυτοί γελοίοι. Για να αλλάξει η 
ημερομηνία ραδιοχρονολόγησης από 1ο σε 14ο αιώνα 
απαιτείται ποσότητα άνθρακα του 20ου αιώνα σχεδόν 
διπλάσια αυτής του άνθρακα της σινδόνης. Εκτός αυτού, τα 
δείγματα του υφάσματος καθαρίστηκαν με μεγάλη προσοχή 
πριν την ανάλυση σε κάθε ένα από τα τρία εργαστήρια 
ραδιοχρονολόγησης.  
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Β.  Οι μούμιες του Τarim: Ευρωπαίοι στην Αρχαία Κίνα; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Πριν από έναν αιώνα, ευρωπαίοι εξερευνητές ανέφεραν την ύπαρξη 

μουμιών με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά στην περιοχή Tarim Basin της 

Κεντρικής Ασίας. Οι μούμιες που βρέθηκαν εκεί είναι τουλάχιστον 4οοο 

ετών.Κατά την διάρκεια της κλασικής περιόδου, υπάρχουν αρκετές αναφορές 

για Ευρωπαίους που ζούσαν στην περιοχή. Κατά πάσα πιθανότητα, 

Ευρωπαίοι μετανάστευσαν προς τα ανατολικά και δημιούργησαν εστίες 

κατοίκησης στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν μερικές ενδείξεις ότι η 

ευρωπαϊκή γλώσσα υπήρξε στην περιοχή Tarim τουλάχιστον κατά τη διάρκεια 

της πρώτης χιλιετίας π.Χ. Οι Κινέζοι ανέφεραν για την κατοίκηση της περιοχής 

από ομάδα ανθρώπων που έφερε γένια και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά 

προσώπου. Αυτοί οι άνθρωποι μίλαγαν μια γλώσσα της ευρωπαϊκής 

οικογένειας. Παρόλο που δεν σχετίζονται άμεσα με τις μούμιες του Tarim, 

ίσως είναι πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί να αποτελούν μια υπο-ομάδα από 

αυτές. Οι αρχαιολογικές ενδείξεις μπορούν να υποστηρίξουν την θεωρία της 

ευρωπαϊκής μετανάστευσης στο Tarim. Οι μούμιες είναι ψηλότερες από τους 

Ασιάτες της συγκεκριμένης περιόδου. Μερικές φέρουν κόκκινα μαλλιά ενώ 

άλλες ξανθά. Ο ρουχισμός τους υποδεικνύει ευρωπαϊκή προέλευση. 

     Οι μούμιες του Tarim έχουν σίγουρα ευρωπαϊκά γονίδια. Ωστόσο, οι 

περισσότερες από αυτές φέρουν και άλλο γενετικό υλικό. Φαίνεται ότι 

Ευρωπαίοι έφτασαν και κατοίκησαν την περιοχή πριν από 4000 χρόνια. Άλλες 

φυλετικές ομάδες ήρθαν επίσης στην περιοχή όπου και απορροφήθηκαν με 
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την τοπική κοινωνία. Οι αρχαιολογικές και ιστορικές ενδείξεις υποδεικνύουν 

την ύπαρξη Καυκάσιων στην περιοχή. Άραγε το τελικό συμπέρασμα αποτελεί 

«όπλο» για τους αυτονομιστές της κεντρικής Ασίας που προσπαθούν να 

αποδράσουν από την Κίνα; 

 

Γ.   Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας 

 

    Με τον όρο Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας περιγράφεται μία από 

τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά 

μια συλλογή χειρογράφων σε περγαμηνή και πάπυρο γραμμένα στην 

εβραϊκή, αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα. Τα χειρόγραφα που βρέθηκαν 

κρυμμένα σε σπηλιές, στην περιοχή γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα παρέχουν 

ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τίς κοινότητες που ζούσαν εκεί, (ειδικά για 

την περίοδο από περίπου το 300 π.χ. μέχρι το 135 μ.χ). Μας επιτρέπουν την 

καλύτερη κατανόηση και πληροφόρηση σε πολλές πτυχές της ζωής των εκεί 

κοινοτήτων : Θρησκευτική, ιστορική, κοινωνική, οικονομική κ.λ.π. Οι 

κύλινδροι με παπύρους της Νεκράς Θάλασσας περιέχουν και τα 

(Ο πάπυρος 4Q120 (LXXLev b). Βρέθηκε στο 4ο σπήλαιο του 

Κουμράν και περιέχει στίχους απο το βιβλίο του Λευιτικου 5:8-10) 
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παλιότερα σωζόμενα, βιβλικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα 

περισσότερα από τα οποία, χρονολογούμενα τον 2ο και 1ο π.Χ. αιώνα. 

Είναι τουλάχιστον κατά μία χιλιετηρίδα αρχαιότερα από εκείνα, που μέχρι πριν 

από λίγο καιρό θεωρούνταν ως τα πιο αρχαία. Από το 1947 μέχρι το 1956 , 

χιλιάδες τεμάχια από περίπου 900 χειρόγραφα, έχουν διασωθεί. 

    Η δημοσίευση των ευρημάτων έχει διαρκέσει πάνω από 50 έτη και μόλις 

τώρα αρχίζουμε να κερδίζουμε μια ακριβή κατανόηση της φύσης των 

ευρημάτων και της σημασίας τους στις βιβλικές μελέτες. 

    Η ονομασία ”χειρόγραφα της Νεκράς Θάλλασσας” δεν ανταποκρίνεται 

πλήρως στην πραγματικότητα, αφού χειρόγραφα δεν ανακαλύφθηκαν μόνο 

στο Κουμράν, ούτε αποκλειστικά σε παράκτιες περιοχές της Ν. Θάλασσας, 

αλλα και σε άλλες, που καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την έκταση της ερήμου 

της Ιουδαίας ή ερήμου του Ιούδα, όπως είναι γνωστή από την Π. Διαθήκη.  

Επομένως ορθότερη ίσως θα ήταν η προσωνυμία, ”Χειρόγραφα της ερήμου 

της Ιουδαίας” αλλά οι επικρατούσες σήμερα ονομασίες καθιερώθηκαν 

εξαρχής ως αντιπροσωπευτικές των πρώτων ανακαλύψεων και παρέμειναν 

έκτοτε σε ισχύ. Από τις 270 συνολικά περιοχές που ερευνήθηκαν με 

ανασκαφή (σπήλαια, εσοχές κ.λπ.) στις 29 από αυτές βρέθηκαν διάφορα 

αρχαιολογικά αντικείμενα ενώ σε 11 συνολικά σπήλαια βρέθηκαν χειρόγραφα. 

    Αν και τα ίδια τα χειρόγραφα χρονολογούνται συνολικά από τα μέσα 

του 3ου π.Χ. αιώνα ως τα μέσα του 1ου μ.Χ. αιώνα, αποδείχθηκε με τη 

μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης ότι η πλειοψηφία τους γράφηκε κατά το 

διάστημα μεταξύ του 150 π.Χ. και του 75ου μ.Χ. 
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Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η   Σ Χ Α Σ Η 
 

 

 Παράδειγμα σχάσης που προκλήθηκε από το βομβαρδισμό ενός 

πυρήνα Ουρανίου-235 με θερμικό νετρόνιο (δηλ. νετρόνιο 

χαμηλής ταχύτητας). Από την αντίδραση ελευθερώνονται τρία 

νετρόνια. 

 

 Η πρώτη πυρηνική σχάση παρατηρήθηκε το 1939, από τους Otto 
Hahn και Fritz Strazmann. 
 

 
 Από τη σχάση ενός πυρήνα μπορεί να εκλυθεί ενέργεια 106 φορές 

μεγαλύτερη από αυτήν που εκλύεται κατά την καύση ενός μορίου 
οκτανίου !!! 
 

    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. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
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%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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1_%CE%B3
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    Στα παραπροϊόντα τής σχάσης περιλαμβάνονται και νετρόνια, τα 
οποία μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω σχάσεις δημιουργώντας 
έτσι μια αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση η οποία σε 
ελεγχόμενη, χαμηλή ταχύτητα παράγει εκμεταλλεύσιμη ενέργεια. Σε μη 
ελεγχόμενη μεγάλη ταχύτητα προκαλεί έκρηξη της οποίας η ισχύς είναι 
μεγαλύτερη από κάθε έκρηξη που προέρχεται από χημικές αντιδράσεις, 
γεγονός που βρίσκει χρήση στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. 

    Η σχάση μπορεί να είναι αυθόρμητη ή να προκληθεί από άλλη αντίδραση.. 
Το γνωστότερο παράδειγμα είναι τού 235U που αντιδρά με θερμικά 
νετρόνια. Συντίθεται ένας πυρήνας 236U* (ο αστερίσκος δηλώνει ότι 
βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση). Η ενέργεια τής διέγερσης που 
αποκτήθηκε από την σύλληψη τού νετρονίου θέτει ολόκληρο τον 
πυρήνα σε ταλάντωση και ως αποτέλεσμα προκαλείται σχάση σε 
πλήθος διαφορετικών προϊόντων (υπάρχουν 90 διαφορετικοί 
συνδυασμοί των δύο θυγατρικών πυρήνων) . Ένα τυπικό κανάλι είναι η 
αντίδραση: 

 

 

Πυρηνική σχάση μέσω βομβαρδισμού με νετρόνια σύμφωνα με το μοντέλο 

της υγρής σταγόνας. Ο πυρήνας συλλαμβάνει το νετρόνιο και 

ταλαντώνεται έντονα λόγω της επιπλέον ενέργειας, παίρνοντας σχήματα 

στα οποία η δύναμη Coulomb μπορεί να υπερισχύσει της ισχυρής πυρηνικής 

δύναμης, οπότε και διασπάται. 

 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΧΑΣΗΣ 

Α.  Η ατομική βόμβα 

    Η ατομική βόμβα είναι βόμβα που λειτουργεί με πυρηνικά υλικά (όπως το 
ουράνιο) και βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση (μη ελεγχόμενη 
σχάση). Ένας βαρύς ραδιενεργός πυρήνας βομβαρδίζεται με νετρόνιο και 

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%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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εκλύει ενέργεια, άλλους πιο ελαφρείς πυρήνες και νετρόνια. Με τη σειρά τους 
τα παραγόμενα νετρόνια βομβαρδίζουν άλλους πυρήνες κ.ο.κ. οπότε αρχίζει 
μια αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση που αν δεν ελεγχθεί 
καταλήγει σε έκρηξη (όπως οι βόμβες που έπεσαν στην Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι). Αυτές είναι οι βόμβες σχάσης. 

Β.  Πυρηνικός αντιδραστήρας 
 

 

Εσωτερικό πυρηνικού αντιδραστήρα. 

    Πυρηνικός αντιδραστήρας ονομάζεται η διάταξη εκείνη εντός της 
οποίας παράγεται ενέργεια με ελεγχόμενη αντίδραση σχάσης. 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 (ή "ράβδοι ελέγχου" ή "ράβδοι ρύθμισης") που 
συγκρατούν την αλυσιδωτή αντίδραση σε σταθερό ρυθμό έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η ομαλή ροή της θερμότητας. Ένα "ψυκτικό μέσο" (που μπορεί 
να είναι αέριο ή υγρό όπως το νερό) κυκλοφορεί μέσα στον αντιδραστήρα και 
θερμαίνεται. Στη συνέχεια αυτό οδηγείται σε ένα "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 (π.χ. πυρηνοκίνητα πλοία). 

    Ο πυρηνικός αντιδραστήρας εκπέμπει έντονη ακτινοβολία που αξιοποιείται 
στη παραγωγή ραδιοϊσοτόπων. Η διαρροή της ακτινοβολίας αυτής 
εμποδίζεται από τα προστατευτικά στρώματα της "θωράκισης" (κελύφους) του 
αντιδραστήρα. Όλοι όσοι εργάζονται σε τέτοιους χώρους υποχρεούνται 
να είναι εφοδιασμένοι με ειδικούς φορητούς ανιχνευτές ραδιενέργειας. 

    Στην πλειοψηφία τους, οι σύγχρονοι πυρηνικοί αντιδραστήρες 
χρησιμοποιούν ως καύσιμο εμπλουτισμένο ουράνιο ή μεικτό οξείδιο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:TrigaReactorCore.jpeg
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ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν φυσικό ουράνιο (U). Το εμπλουτισμένο 
ουράνιο, περιέχει το ισότοπο 235U σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το φυσικό 
ουράνιο, ενώ το μεικτό οξείδιο εκτός από ουράνιο περιέχει και τα ισότοπα 
239Pu και 240Pu του πλουτωνίου. Υπάρχουν και αντιδραστήρες σχάσης που 
χρησιμοποιούν ως καύσιμα είτε το πλουτώνιο είτε το ισότοπο 233U του 
ουρανίου. 

    Το καύσιμο βρίσκεται σε ειδικούς φορείς (containers), σε μορφή 
ράβδων καυσίμου (fuel pins). Αυτές οι ράβδοι τοποθετούνται με 
καθορισμένη διάταξη μέσα στον επιβραδυντή (moderator), 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. 

    Ένα ψυκτικό υλικό κυκλοφορεί υπό πίεση μέσα στα λεγόμενα 
"κανάλια" του επιβραδυντή. Σκοπός της κυκλοφορίας του ψυκτικού 
είναι η απαγωγή της θερμικής ενέργειας και η μεταφορά της σε 
εναλλάκτη θερμότητας. 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. 

Βασικές διαδικασίες στο εσωτερικό ενός πυρηνικού αντιδραστήρα 

Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό ενός πυρηνικού 
αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια παραγωγής σταθερού ποσού ισχύος μπορεί 
να συνοψιστεί στα παρακάτω στάδια: 

   Η σχάση κάθε πυρήνα 235U παράγει θραύσματα σχάσης 
μεταξύ των οποίων και νετρόνια. Τα θραύσματα της σχάσης 
μεταφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικής ενέργεια που 
απελευθερώνεται από τον πυρήνα του ουρανίου. Αυτή την 
κινητική ενέργεια την αποδίδουν σε άλλα άτομα με τα οποία 
συγκρούονται και έτσι οι ράβδοι των καυσίμων θερμαίνονται. 

   Τα νετρόνια της σχάσης εξέρχονται των ράβδων καυσίμου με 
κινητική ενέργεια της τάξης των MeV. Εισέρχονται στον χώρο 
του επιβραδυντή και συγκρούονται με τα άτομά του, 
μεταφέροντας έτσι την κινητική τους ενέργεια σε αυτά. Έτσι τα 
άτομα του επιβραδυντή αποκτούν ενέργεια και τα νετρόνια 
επιβραδύνονται έως ότου η μέση κινητική ενέργειά τους είναι 
περίπου ίση με αυτήν των ατόμων του επιβραδυντή καθώς 
αυτά ταλαντώνονται στο κρυσταλλικό του πλέγμα. Αυτά τα 
νετρόνια λέγονται θερμικά νετρόνια επειδή δεν χάνουν (κατά 
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μέσο όρο) άλλη ενέργεια, μοιράζοντάς την στα άτομα του 
επιβραδυντή. 

   Τα νετρόνια που έχουν επιβραδυνθεί πλέον εισέρχονται ξανά 
στις ράβδους του καυσίμου και προκαλούν νέες σχάσεις 
πυρήνων 235U και έτσι επαναλαμβάνεται η διαδικασία. 

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: 

 

 Α. Αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος (LWR - Light-Water Reactors). 
Αυτοί διακρίνονται στους δύο επιμέρους τύπους: 

1. Αντιδραστήρας πεπιεσμένου ύδατος (PWR - Pressurized Water 
Reactors) και 

2. Ζέοντος ύδατος (BWR - Boilling Water Reactors). 

 

 Β. Αντιδραστήρες βαρέoς ύδατος (HWR - Heavy Water Reactors) 
που με τη σειρά τους διακρίνονται σε: 

1. Πεπιεσμένου βαρέος ύδατος (HPWR - και Heavy Pressurized-Water 
Reactors) 

2. Αντιδραστήρας ζέοντος βαρέoς ύδατος (HBWR - Heavy Boiling Water 
Reactors). 

    

 Οι τύποι Α1 και Α2 αποτελούν το 72% των εγκατεστημένων Πυρηνικών 
Σταθμών ισχύος. Επίσης τύπου Α1 (που είναι μικρότερου όγκου) είναι εκείνοι 
που φέρονται στα πυρηνοκίνητα πλοία. 

    Υπάρχουν επίσης οι αεριόψυκτοι πυρηνικοί αντιδραστήρες που 
χρησιμοποιούν ως επιβραδυντή γραφίτη και ως ψυκτικό μέσο διοξείδιο του 
άνθρακα ή ήλιο.  
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Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Τ Η Ξ Η 
 

 

Διαγραμματική απεικόνιση σύντηξης δευτερίου   
 

  με τρίτιο   
 . 

 

Πυρηνική σύντηξη (συν + τήξη) ονομάζεται η συνένωση ελαφρών 
πυρήνων σε βαρύτερους με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας. 

    Η ενέργεια που απελευθερώνεται, οφείλεται στο γεγονός ότι η 
ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο στα προϊόντα της σύντηξης, είναι 
μικρότερη από το άθροισμα των ενεργειών σύνδεσης που χαρακτηρίζει 
κάθε αντιδρόν συστατικό της σύντηξης (μέχρι του σχηματισμό του 
σιδήρου. Κατά την παραγωγή βαρύτερων πυρήνων υπάρχει ενεργειακό 
έλλειμα). Οπότε με τη δημιουργία των προϊόντων στη διαδικασία της 
σύντηξης, υπάρχει ένα "περίσσευμα" ενέργειας, που οφείλεται στη διαφορά 
των ενεργειών σύνδεσης και αυτή απελευθερώνεται στο περιβάλλον με 
μορφή κινητικής ενέργειας στα παραπροϊόντα (πχ σωματίδια β ή νετρίνα 
ηλεκτρονίου) και με τη μορφή ακτινοβολίας γάμμα. 

    Πυρηνική σύντηξη μπορούν να δημιουργήσουν μόνον ελαφρά 
στοιχεία, όπως τα ισότοπα του υδρογόνου. Με την θέρμανση αερίου 
υδρογόνου σε υψηλές θερμοκρασίες, προκαλούνται συγκρούσεις των 
πυρήνων των ατόμων του υδρογόνου, τόσο ορμητικές και βίαιες που τελικά 
αυτοί συνενώνονται δημιουργώντας σταδιακά, πυρήνες ενός άλλου στοιχείου 
(μεταστοιχείωση), του ηλίου, εκλύοντας ταυτόχρονα θερμική ενέργεια. 

    Οι πυρηνικές αντιδράσεις που περιγράφουν την εξώθερμη σύντηξη 
υδρογόνου, αρχικά σε δευτέριο και τελικά σε ήλιο είναι οι ακόλουθες: 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:D-t-fusion.png
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  +   

     
  + e+ + ve 

  
  +   

      
  + γ 

  
  +    

      
  + e+ + ve 

    Αυτή η σειρά λέγεται κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου και πιστεύεται ότι 
συμβαίνει στο εσωτερικό του Ήλιου και άλλων αστεριών όπου αφθονεί το 

υδρογόνο. Ο κύκλος αυτός ισοδυναμεί με μία αντίδραση όπου 4 πυρήνες   
  

συντήκονται και δημιουργούν έναν πυρήνα    
 , ενώ ταυτόχρονα 

εκπέμπονται ακτινοβολία γ και νετρίνα. 

Ο   Η Λ Ι Ο Σ    Μ Α Σ 

 

 

Ο Ήλιος θεωρείται ο μεγαλύτερος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας στο 
ηλιακό μας σύστημα. Εκτιμάται ότι διαθέτει στον πυρήνα του αρκετά 
καύσιμα ώστε να διατηρήσει την υπάρχουσα λαμπρότητά του για 5-9 
δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. 

    Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το 
λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι σχεδόν μια τέλεια σφαίρα με 
διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα (109 φορές περισσότερο από τη Γη), και 
η μάζα του (2×1030 κιλά) αποτελεί το 99.86% της μάζας του ηλιακού 
συστήματος. Η φωτεινότητά του είναι τέτοια, ώστε κατά την διάρκεια της 
ημέρας να μην επιτρέπει, λόγω της έντονης διάχυσης του φωτός, σε άλλα 
ουράνια σώματα να εμφανίζονται (με εξαίρεση τη Σελήνη και σπανιότερα την 
Αφροδίτη). Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο στη Γη άστρο, σε απόσταση 149,6 
εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Ο Ήλιος ακολουθεί μία τροχιά μέσα στον Γαλαξία 
σε μία απόσταση 25.000 με 28.000 έτη φωτός από το κέντρο του, 
ολοκληρώνοντας μία περιφορά σε περίπου 226 εκατομμύρια έτη. 

    Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και την διατήρηση της ζωής στη Γη 
είναι καίρια, καθώς με τη θεμελιώδη διαδικασία της φωτοσύνθεσης 
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προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη των ζωντανών 
οργανισμών, και διατηρεί την επιφανειακή θερμοκρασία της Γης σε 
ανεκτά για τη ζωή επίπεδα, καθώς επίσης και προκαλεί τα 
μετεωρολογικά φαινόμενα. Η σημασία του ήταν γνωστή από τα 
προϊστορικά χρόνια, με αποτέλεσμα ο Ήλιος να λατρεύεται ως θεότητα. 
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, κατά τον Όμηρο και τον Ησίοδο, 
ήταν γιος του Τιτάνα Υπερίωνα. Φοίβος, φωτοβόλος δηλαδή, ήταν η 
προσωνυμία του Ηλίου, η ίδια με του θεού Απόλλωνα. Κατά την εξέλιξη του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι ηλιακές ιδιότητες αποδόθηκαν στον θεό 
Απόλλωνα. 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ ΣΤΗ ΓΗ; 

    Για να επιτευχθεί η ελεγχόμενη σύντηξη πάνω στη Γη πρέπει πρώτα 
να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάλογες μ' εκείνες του Ήλιου. Οι 
ερευνητές πρότειναν διάφορους αντιδραστήρες σύντηξης. Στο εσωτερικό τους 
ένα αεριώδες νέφος από ισότοπα, το πλάσμα, θερμαίνεται σε θερμοκρασίες 
πάνω από 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, ώστε τα ισότοπα να 
συντήκονται. Εδώ η απαιτούμενη θερμοκρασία είναι πολλαπλάσια της 
ηλιακής, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε συνθήκες 
πίεσης ανάλογες μ' εκείνες που επικρατούν στον Ήλιο. Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο τεχνικό πρόβλημα. Πράγματι, η ανάπτυξη τόσο υψηλών 
θερμοκρασιών και η συμπύκνωση του θερμού πλάσματος στα όρια ενός 
γήινου αντιδραστήρα δεν αποτελεί υπόθεση ρουτίνας. 
 
    Η πυρηνική σύντηξη στη Γη αποτελεί ζητούμενο για πολλούς 
ερευνητές τα τελευταία πενήντα χρόνια. Αν το επιτύχουν το όφελος θα 
είναι διπλό. Αφενός θα αποκτήσουμε μια αστείρευτη πηγή ενέργειας που θα 
παράγεται από το πιο άφθονο στοιχείο της φύσης, το νερό, αφετέρου θα 
απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα και τους ρύπους που εκπέμπονται από 
τη χρήση τους. Γι' αυτό η πυρηνική σύντηξη είναι καθαρή πηγή 
ενέργειας.  
    

Η κατάσταση σήμερα 

 

    Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλη πυκνότητα και μεγάλο χρονικό 
διάστημα συντήρησης του πλάσματος. Αυτή είναι θεωρητικά η συνταγή για 
την ελεγχόμενη διαδικασία θερμοπυρηνικής σύντηξης. Εκείνο που ταλανίζει 
τους ειδικούς είναι το "ελεγχόμενη". Αντίθετα, μη ελεγχόμενες 
πυρηνικές συντήξεις έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς με τις βόμβες 
υδρογόνου, όμως μόνο αν η σύντηξη είναι ελεγχόμενη μπορεί να 
καταστεί εκμεταλλεύσιμη πηγή ενέργειας. 
 

Η πρώτη μηχανή σύντηξης 

 

    Κατασκευάστηκε το 1968 στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ονομάστηκε 
Τόκαμακ (Tokamak) κι έμοιαζε με χοντρή ατσάλινη σαμπρέλα. Ο 
τοροειδής, στρογγυλός θάλαμος εξωτερικά ήταν καλυμμένος με χοντρό σύρμα 
οι απολήξεις του οποίου συνδέονταν με μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Η 
ροή του ρεύματος μέσα απ' αυτή την περιέλιξη δημιουργούσε ένα ισχυρό 
μαγνητικό πεδίο που εμπόδιζε το καυτό πλάσμα να πλησιάσει τα ατσάλινα 
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τοιχώματα της σαμπρέλας. Η πρώτη συσκευή προκάλεσε έναν ακόμα 
ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Σύντομα 
κατασκευάστηκαν το TFTR (Δοκιμαστικός Αντιδραστήρας Σύντηξης) στις ΗΠΑ 
και αργότερα ο JET (Τοροειδές της Ενωμένης Ευρώπης) στην Αγγλία, δύο 
γιγάντειες, εξελιγμένες παραλλαγές του σοβιετικού Τόκαμακ. "Όλες οι μηχανές 
σύντηξης βελτίωσαν σημαντικά τις μεθόδους χειραγώγησης του πλάσματος.  

 

Ο πυρετός της σύντηξης συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. 
 

Πόσο ακίνδυνη είναι; 

 

    Η ελεγχόμενη σύντηξη είναι η καλή όψη των πυρηνικών αντιδράσεων. Η 
καθαυτή αντίδραση σύντηξης δεν αφήνει ραδιενεργά κατάλοιπα, αν και το 
τρίτιο είναι ραδιενεργός μορφή του υδρογόνου. Επίσης ένας αντιδραστήρας 
σύντηξης δεν μπορεί να υποστεί τήξη. Η ποσότητα καύσιμου υλικού είναι 
τόσο μικρή, ώστε σύντομα εξαντλείται. Επιπλέον η αντίδραση σύντηξης είναι 
τόσο δύσκολο να συντηρηθεί, ώστε οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα στον 
αντιδραστήρα θα τη σταματούσε ακαριαία. Τέλος, στην περίπτωση διαφυγής 
του τριτίου αυτό ανεβαίνει αμέσως στα ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. 
 
    Βασικό πρόβλημα είναι η μεγάλη ροή νετρονίων που παράγονται ως 

προϊόν κάθε αντίδρασης σύντηξης. Aυτά καθιστούν με το πέρασμα του 

χρόνου ραδιενεργά τα εσωτερικά τοιχώματα του αντιδραστήρα. Η μεγαλύτερη 

πρόκληση όμως για τους επιστήμονες είναι το πώς θα ελέγξουν 

αποτελεσματικά τις τεράστιες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στους 

αντιδραστήρες. 

 

ΨΥΧΡΗ ΣΥΝΤΗΞΗ-ΟΝΕΙΡΟ; ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΑΠΑΤΗ; 

    Από το 1989, χρονιά κατά την οποία οι αμερικανοί φυσικοί Stanley Pons 
και Martin Fleischmann ανακοίνωσαν ότι επέτυχαν «ψυχρή σύντηξη» για να 
διαπομπευθούν στη συνέχεια διεθνώς, η ενασχόληση με αυτό το όνειρο 
εγγυάται μόνο κατεστραμμένες καριέρες. 

  

Σ' ένα «μαγικό κουτί», 
υδρογόνο και νικέλιο 
συντήκονται ψυχρά και 
τίκτουν - λέει - χαλκό 
και ανεξήγητα πολλή 
θερμική ενέργεια. Είναι 
το θαύμα που 
περιμέναμε, ή κάτι 
μεταξύ αυταπάτης και 
απάτης; 
Από δημοσίευμα εφημε- 

ρίδας στις 20/11/2011 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

    Τα απόβλητα των θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος οι οποίοι καταναλώνουν κάρβουνο (π.χ. λιγνίτη) περιέχουν, πλην 

των άλλων, οξείδια του θείου και στάχτη. Όταν όμως χρησιμοποιείται 

πυρηνικό «καύσιμο» για την παραγωγή ρεύματος, τα απόβλητα περιέχουν 

ένα μεγάλο αριθμό ραδιενεργών στοιχείων. Άλλα απ’ αυτά είναι ιδιαιτέρως 

χρήσιμα και άλλα άκρως επικίνδυνα. Εδώ  και αρκετά χρόνια έχει ξεσπάσει 

μία διαμάχη σε επίπεδο κυβερνήσεων, επιστημόνων και τεχνικών για 

τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. 

    Μία από τις προτάσεις προβλέπει την απομάκρυνση από τα πυρηνικά 

απόβλητα των πυρηνικά σχάσιμων υλικών, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πλέον σαν πυρηνικά «καύσιμα». Μία τυπική «ράβδος» 

πυρηνικού καυσίμου περιέχει ουράνιο (3,3%235U και 97,7%238). Καθώς το 

σχάσιμο 238U μετατρέπονται ραδιενεργών σε υπερουράνια στοιχεία, όπως 

είναι τα ραδιοϊσότοπα του πλουτώνιου 239Pu και 240Pu . Αυτά μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν σαν «καύσιμο». Για να διαχωριστεί και να 

παραληφθεί το πλουτώνιο, η ράβδος διαλύεται σε οξύ και από το διάλυμα 

που προκύπτει με χημικούς διαχωρισμούς απομονώνεται το σχάσιμο υλικό. 

Το μίγμα οξειδίων του 235U και του πλουτωνίου χρησιμοποιείται με μορφή 

οξειδίων των μετάλλων σαν πυρηνικό καύσιμο. 

    Το μειονέκτημα στη λύση ανακύκλωση πυρηνικών καυσίμων 

οφείλεται, εν μέρει, στη δυνατότητα χρησιμοποίησης του παραγόμενου 

πλουτωνίου για την παραγωγή πυρηνικών όπλων από παρακρατικές 

οργανώσεις, από ομάδες τρομοκρατών κλπ. Επιπρόσθετα, η διαδικασία 

αφήνει σαν κατάλοιπα υγρά απόβλητα με εξαιρετικά μεγάλη 

ραδιενέργεια, υα οποία είναι επικίνδυνα για πολλά, ίσως και χιλιάδες, 

χρόνια. 

    Για παράδειγμα, στην υγρή φάση που παραμένει από τη διεργασία, 

υπάρχουν προϊόντα σχάσης, όπως 90 Sr (στρόντιο-39) με ημιζωή 29 

χρόνια,137Cs (καίσιο-137) με ημιζωή 30 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να 

περάσουν περίπου 400 χρόνια, ώστε η ραδιενέργεια από αυτά τα 

παραπροϊόντα να μειωθεί σε ανεκτά επίπεδα. Όμως, και πέρα από τα 400 

αυτά χρόνια θα εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος από ραδιενεργά κατάλοιπα, 

όπως π.χ. 241Am (αμερίκιο-241) και 229Th (θόριο-229), τω οποίων η ημιζωή 

μετριέται σε χιλιάδες η εκατομμύρια χρόνια. Το πλέον συζητημένο σχέδιο είναι 

η μετατροπή των υγρών αυτών αποβλήτων σε υαλώδεις κεραμικές ράβδους 

με μήκος με μήκος 3m και διάμετρο 30cm καθεμία. Οι δε ράβδοι στη συνέχεια 

να «ταφούν» σε κατάλληλες γεωλογικές θέσεις, όπως γρανίτες, παλιά ορυχεία 
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και στρώματα αλάτων. Εκεί πιθανολογείται ότι θα παραμείνουν θαμμένες 

επί χιλιάδες χρόνια, όσα χρειάζονται τα ραδιενεργά στοιχεία για να 

εξαντληθούν. Τα απόβλητα ενός μόνο πυρηνικού σταθμού ισχύος 1000MW 

θα περιέχονται σε 10 τέτοιες ράβδους. 

    Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η μέθοδος αυτή είναι εφικτή και αρκετές 

γεωλογικές θέσεις ταφής μπορούν να βρεθούν. Παρόλα αυτά , επειδή τα 

υλικά αυτά θα πρέπει να μείνουν θαμμένα για χιλιάδες χρόνια κανένας 

δεν μπορεί να εγγυηθεί για τις απόψεις και τις συμπεριφορές των 

μελλοντικών γενεών. Τα ήδη υπάρχοντα πυρηνικά απόβλητα είτε 

φυλάσσονται μέχρι να βρεθεί γενικότερα μια λύση είτε ενταφιάζονται σε 

επιλεγμένες θέσεις . Ήδη έχουν σημειωθεί κρούσματα «πειρατείας και 

λαθρεμπορίας» πυρηνικών απόβλητων. Είναι φανερό ότι η τελική τύχη 

τους δεν έχει ακόμα κριθεί… 

    Η διαχείριση των ραδιενεργών υλικών γίνεται κάτω από δρακόντεια μετρά 

ασφάλειας , όπως πχ μέσω ενός ρομποτικού συστήματος πίσω από ένα 

παράθυρο με γυαλί πολύ μεγάλου πάχους. 

 

 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Α.   Πυρηνική ιατρική 

    H Πυρηνική Ιατρική, είναι μια ειδικότητα της Ιατρικής που κάνει χρήση 

μικρών ποσοτήτων ραδιοφαρμάκων ή ραδιοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων 

(σε επίπεδο ιχνηθετών) για διαγνωστική βοήθεια προς αντιμετώπιση πλήθους 

ασθενειών. Επιπλέον κάνει χρήση μεγαλύτερων δόσεων ραδιοφαρμάκων για 

θεραπευτικούς σκοπούς. 

    Με τις εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής καθορίζεται το αίτιο ενός 

ιατρικού προβλήματος και η λειτουργία των εξεταζομένων οργάνων ή 

ιστών. Αυτό είναι και η ειδοποιός διάφορα των εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής 

από τις εξετάσεις με ακτίνες Χ, υπερήχους ή άλλες διαδικασίες που 

καθορίζουν την παρουσία της ασθένειας βασιζόμενες στην ανατομική 

απεικόνιση και όχι στη διαταραχή μια λειτουργίας. 

    Εκτός όμως από τις διαγνωστικές εφαρμογές γίνονται και 

θεραπευτικές εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων σε νόσους των 

ενδοκρινών αδένων, των αρθρώσεων και σε νεοπλασίες. Οι 

θεραπευτικές εφαρμογές των ραδιοϊσοτόπων δεν γίνονται σε εγκύους 

και σε θηλάζουσες μητέρες. 
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Β.   Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

    Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Πρώτα η ενέργεια πρέπει να απελευθερωθεί. Αυτό 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: την πυρηνική σύντηξη και την πυρηνική 

διάσπαση (σχάση). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

Στην πυρηνική σύντηξη, η ενέργεια 

απελευθερώνεται όταν ενώνονται 

άτομα για να σχηματίσουν ένα 

μεγαλύτερο άτομο. Ο ήλιος παράγει 

την ακτινοβολία του με την σύντηξη 

πυρήνων υδρογόνου.  

    Ακόμα η πυρηνική ενέργεια 

μπορεί να βοηθήσει και στις 

μεταφορές. Μπορεί δηλαδή να 

χρησιμοποιηθεί στα μέσα 

μεταφοράς αντί για το πετρέλαιο αλλά και για την κίνηση των υποβρυχίων, 

αφού η καύση γίνεται χωρίς οξυγόνο. 
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Γ.   Ακτινοβόληση στην επεξεργασία τροφίμων 

    Ακτινοβόληση τροφίμων είναι μια μέθοδος συντήρησης, η όποια 

συνίσταται στην έκθεση των τροφίμων στην επίδραση ακτινοβολιών 

ιονισμού κάτω από ελεγχόμενες και προκαθορισμένες συνθήκες. Η 

εφαρμογή της μεθόδου αυτής στην συντήρηση των τροφίμων δεν είναι 

καινούρια, μετράει ήδη παρουσία 90 ετών 

    Οι ακτινοβολίες που εφαρμόζονται στα τρόφιμα χαρακτηρίζονται σαν 

ακτινοβολίες ιονισμού λόγω της επίδρασης που έχουν στα μόρια των 

τροφίμων και είναι: οι ακτίνες γ, οι ακτίνες Χ και οι δέσμες ηλεκτρονίων όπως 

οι καθοδικές ακτίνες και ακτίνες β. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση των ακτινοβολιών είναι τα 

εξής: 

- Υπάρχει μικρή η ίσως και καθόλου χρήση υψηλών θερμοκρασιών και ως εκ 

τούτου, ελάχιστη μεταβολή στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του τροφίμου. 

- Τα κατεψυγμένα και τα συσκευασμένα τρόφιμα μπορούν να υποστούν 

επεξεργασία ως έχουν. 

- Τα φρέσκα τρόφιμα μπορούν να επεξεργασθούν και να συντηρηθούν χωρίς 

την χρήση χημικών ουσιών. 

- Εξοικονομούνται σημαντικά ποσά ενέργειας. 

- Η όλη διαδικασία ακτινοβόλησης ελέγχεται αυτόματα και έχει χαμηλό κόστος 

λειτουργίας. 

Τα μειονεκτήματα επικεντρώνονται στα κάτωθι σημεία: 

- Οι ακτινοβολίες ιονισμού αδυνατούν να καταστρέψουν τα ένζυμα που 

βρίσκονται στα τρόφιμα. 

-Η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα τρόφιμα. Τα ευαλλοίωτα 

τρόφιμα, όπως το γάλα και το βούτυρο, αναπτύσσουν δυσάρεστες οσμές, ενώ 

ορισμένα φρούτα μαλακώνουν και αποχρωματίζονται. 

-Η ακτινοβόληση δεν καταστρέφει όλους τους μικροοργανισμούς και δεν 

επηρεάζει τα σπόρια. Αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα, διότι τα 

βακτηριακά σπόρια αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια και ποιότητα 

στην βιομηχανία των τροφίμων. 

- Η ακτινοβόληση δεν μπορεί να καταστρέψει τις προσχηματισμένες τοξίνες 

από την ανάπτυξη των μικρόβιων. 
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- Υπάρχει πιθανότητα αύξησης της αντίστασης στην ακτινοβολία των 

μικροοργανισμών, λόγω γενετικής μετάλλαξης. 

- Το μεγάλο κόστος εγκατάστασης των μονάδων ακτινοβόλησης.  

Δ.   Συμβολή στη Μελέτη Δομής-Σύστασης Υλικών 
 

   Με την ακτινογραφία αντικειμένων μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα  
για τη σύσταση, την πυκνότητα, το πάχος και τις τυχόν προσμίξεις στο υλικό. 
Αντίστοιχα, στην κρυσταλλογραφία εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο της 
περίθλασης των ακτινών Χ για ανίχνευση των κρυσταλλικών δεσμών. Τέλος, 
η αξιοποίηση της πυρηνικής ακτινοβολίας στη μεταλλουργία συνίσταται στον 
έλεγχο ατελειών στα μέταλλα και τις συγκολλήσεις τους, όπως σε 
περιπτώσεις πετρελαιαγωγών ή και στον έλεγχο ύπαρξης ρωγμών σε 
μεταλλικές κατασκευές. 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

    Παλαιότερα στην επιστήμη επικρατούσε η άποψη ότι για να είναι η δόση 

της ακτινοβολίας επικίνδυνη έπρεπε να ξεπερνά κάποιο όριο. Ωστόσο σήμερα 

αυτή η άποψη δεν ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει ασφαλές όριο. Έτσι έχουμε τον 

ακόλουθο πίνακα (υπενθυμίζεται ότι 1 Sv = 100 rem). 

 

ΔΟΣΗ ΣΕ REM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

25 Μικρά ατυχήματα ανιχνεύσιμα με ειδικές ιατρικές αναλύσεις. 

100 
Ναυτία στο 500/0 του πληθυσμού που πήρε αυτή τη δόση. 
Κατάπτωση. Ανίχνευση των αποτελεσμάτων με 
αιματολογικές αναλύσεις. 

200 
Ναυτία σε όλους. Κατάπτωση. Πιθανός θάνατος. Τα άτομα 
γίνονται ευάλωτα στις διάφορες ασθένειες. 

400 
Το 500/0 πεθαίνουν αν δεν τους δοθεί έγκαιρη ιατρική 
θεραπεία. Μερικοί πεθαίνουν ακόμη και στην περίπτωση 
έγκαιρης ιατρικής παρακολούθησης. 

600 
Πεθαίνουν σχεδόν όλοι που δεν τους δίνεται έγκαιρη ιατρική 
θεραπεία. Τα 50 με 700/0 πεθαίνουν ακόμη και μετά την 
ιατρική παρακολούθηση. 

800 Πεθαίνουν σχεδόν όλοι. 
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Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ   Ρ Α Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ 

Α.   Στον άνθρωπο 

Αύξηση στα κρούσματα καρκίνου η σημαντικότερη συνέπεια 

    Η έκθεση στην ιονίζουσα ακτινοβολία έχει σοβαρότατες επιδράσεις 

στην ανθρώπινη υγεία. Ειδικότερα, η ιονίζουσα ακτινοβολία διασπά 

τους χημικούς δεσμούς σε μόρια (DNA, πρωτεΐνες) των κυττάρων μας. 

Ο οργανισμός μας ανταποκρίνεται στην πρόκληση θέτοντας σε λειτουργία 

τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης που διαθέτει. Ωστόσο, όταν η επίθεση που 

έχει δεχθεί είναι ισχυρή  και διασκορπισμένη σε ολόκληρο το σώμα ), οι 

μηχανισμοί επιδιόρθωσης δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ιστοί και 

κυτταρικοί τύποι που πολλαπλασιάζονται έντονα, είναι αυτοί που πλήττονται 

περισσότερο από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Μεταξύ αυτών είναι τα 

αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών, αλλά και τα επιθηλιακά κύτταρα 

του γαστρεντερικού συστήματος. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η ναυτία και 

οι εμετοί είναι τα πρώτα συμπτώματα της έκθεσης σε ραδιενέργεια, 

ακολουθούμενα από διάρροιες πυρετό και πονοκεφάλους. Ισχυρές δόσεις 

ακτινοβολίας οδηγούν σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο. 

    Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις, η ιονίζουσα ακτινοβολία έχει και 
μακροπρόθεσμες συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι μεταλλάξεις 
που υφίσταται το DNA από την ακτινοβολία, οδηγούν σε εμφάνιση 
καρκίνου και λευχαιμίας. Καθώς το DNA είναι το υλικό που 
κληροδοτείται από τη μια γενιά στην επόμενη, οι επιπτώσεις της 
έκθεσης σε ραδιενέργεια συχνά διαπιστώνονται και σε απογόνους των 
θυμάτων. Οι απόγονοι αυτών που προσβάλλονται από ραδιενέργεια, 
έχουν μεγάλη πιθανότητα να γεννηθούν με γενετικές ανωμαλίες 
(τερατογένεση). Μπορεί να συμβούν τερατογενέσεις μέχρι 30 γενιές. 

Β.   Στο περιβάλλον 

    Η ιονίζουσα ακτινοβολία δεν επιδρά όμως μόνο στον άνθρωπο, αλλά και 

στο περιβάλλον. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι το πρώτο συστατικό του 

οικοσυστήματος που μολύνεται μετά από πυρηνική έκρηξη ή ατύχημα 

πυρηνικής εγκατάστασης, που έχει σαν αποτέλεσμα τη διαρροή 

ραδιενεργού υλικού στην ατμόσφαιρα. Η έκταση της μόλυνσης εξαρτάται 

από την πηγή που την προκάλεσε. Ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι ο δρόμος με 

τον οποίο μεταφέρονται τα ραδιενεργά άτομα σε περιοχές μακριά από την 

πυρηνική έκρηξη ή ατύχημα. Περισσότερο επικίνδυνη από τη μολυσμένη με 

ραδιενέργεια τροφή ή νερό είναι η εισπνοή μολυσμένου αέρα. Γιατί ενώ ο 

άνθρωπος πίνει δυο λίτρα νερό και ένα λίτρο τροφή το 24ωρο εισπνέει 10-20 

χιλιάδες λίτρα αέρα. Έτσι συσσωρεύονται στο σώμα του ανθρώπου πολύ 

μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών ατόμων. Σταδιακά μολύνεται το νερό και 

κατά συνέπεια ολόκληρη η τροφική αλυσίδα (φρούτα, λαχανικά, ζώα, 
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άνθρωπος) . Ακόμη είναι γνωστό ότι η ραδιενέργεια δημιουργεί μεγάλα ποσά 

ελεύθερων ριζών στον οργανισμό και ότι αυτός αξιοποιεί τα αντιοξειδωτικά 

που διαθέτει προκειμένου να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες και ως εκ 

τούτου να αποσοβήσει τις συνέπειες της έκθεσης σε ραδιενέργεια. Το 

φαινόμενο της εξουδετέρωσης των ελεύθερων ριζών από τα αντιοξειδωτικά 

έχει μελετηθεί στα αποδημητικά πουλιά τα οποία κατά τη διάρκεια των 

πτήσεων εκτίθενται σε μεγάλα ποσά κοσμικής ακτινοβολίας.  

Επιπλέον ορισμένα ραδιενεργά υλικά επιβαρύνουν το περιβάλλον:  

 Καίσιο-137: Χρόνος ημιζωής περίπου 30 χρόνια  

Είναι υδατοδιαλυτό. Εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία, όταν μολύνει 
το νερό. Αφού εισέλθει στο σώμα, διανέμεται σχεδόν ομοιόμορφα, με 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στους μυϊκούς ιστούς και τα κόκαλα.  

 Στρόντιο-90: Χρόνος ημιζωής περίπου 29 χρόνια 
 Ιώδιο-131: Χρόνος ημιζωής περίπου 8 ημέρες 

Είναι παράγωγο σχάσης του πλουτωνίου και του ουρανίου. Αποτελεί 
σοβαρό κίνδυνο: είναι γνωστό για μεταλλάξεις και καταστροφή των 
κυττάρων. Καταλήγει στο σώμα μέσω των μολυσμένων με 
ραδιενέργεια τροφών και συγκεντρώνεται στον θυρεοειδή αδένα. 

 Πλουτώνιο  

  Ραδιενεργό μεταλλικό στοιχείο που χρησιμοποιείται σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες και στα πυρηνικά όπλα. Οι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν 
το πλουτώνιο στο μίγμα καυσίμου τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, αφού σε 
περίπτωση ατυχήματος (όπως στον αντιδραστήρα 3 της Φουκουσίμα) 
εκλύουν πολλαπλάσιες ποσότητες ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον σε 
σχέση με αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν μόνο ουράνιο.  

 

ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ-ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

    Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και 
το Ναγκασάκι αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που με τον τρόμο που 
προκάλεσε αναδείχτηκε σύμβολο υπέρ της 
παγκόσμιας ειρήνης και του πυρηνικού 
αφοπλισμού. Οδήγησε στο τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την 
παράδοση της Ιαπωνίας λίγες μέρες 
αργότερα. 

                  Ο ΤΡΟΜΟΣ ………… 
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    Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα από τις ΗΠΑ έλαβε χώρα λίγο πριν τη λήξη 
του Β' Παγκοσμίου πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1945 και ήταν η πρώτη 
πολεμική πυρηνική επίθεση της Ιστορίας. Η βόμβα ήταν τύπου ουρανίου 
235, η οποία είχε λάβει το προσωνύμιο "Little Boy" (αγοράκι) στο κέντρο 

συναρμολόγησης και δοκιμών Αλαμογκόρντο. Τα 
αποτελέσματα της έκρηξης δεν ήταν γνωστά εκ των 
προτέρων, μια και τέτοιου τύπου βόμβα δεν είχε 
δοκιμαστεί, όπως η βόμβα πλουτωνίου, που 
ακολούθησε. Τη ρίψη της έκανε ο συνταγματάρχης 
Πολ Τίμπετς, κυβερνήτης ενός αεροσκάφους Β29 
της Αεροπορίας Στρατού, στο οποίο είχε δώσει 
το όνομα της μητέρας του, "Ένολα Γκαίυ". Το 
Β29 υπέστη ισχυρή ανατάραξη με την έκρηξη της 
βόμβας, παρά το γεγονός ότι απείχε ήδη 18 

περίπου χιλιόμετρα από το σημείο της 
έκρηξης. Υπολογίζεται ότι επιτόπου 
φονεύθηκαν περίπου 70.000 άτομα, 
οι περισσότεροι άμαχοι. Πολύ 
περισσότεροι πέθαναν αργότερα ή 
έπαθαν σημαντικές βλάβες στην υγεία 
τους λόγω της ραδιενέργειας. Από την 
πόλη διασώθηκε μόνον ο θόλος (από 
μπετόν) και ο σκελετός του κτιρίου 
που τον στήριζε. Πριν την έκρηξη αυτό 
ήταν το κτίριο που στέγαζε την 

"Εμπορική Έκθεση της Περιφέρειας της Χιροσίμα". Ο θόλος υπάρχει και 
σήμερα, όπως ακριβώς απέμεινε μετά την έκρηξη, και είναι από τα διατηρητέα 
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. 

    Λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου 1945, οι Αμερικανικές δυνάμεις 
έριξαν τη δεύτερη (και τελευταία μέχρι σήμερα πυρηνική βόμβα εναντίον 
ανθρώπων) στο Ναγκασάκι. Εδώ η βόμβα ήταν άλλου τύπου και 

χρησιμοποιούσε ως γόμωση το 
πλουτώνιο. Αυτή είχε λάβει το 
προσωνύμιο "Fat Man" (χοντρός) 
στο εργαστήριο κατασκευής της. 
Αρχικός στόχος ήταν η ιαπωνική 
πόλη Κοκούρα (Kokura), επειδή 
όμως το νησί Κιουσού, στο οποίο 
βρίσκεται, ήταν καλυμμένο από 
πυκνή ομίχλη, ο επικεφαλής της 
αποστολής ταγματάρχης Σουέινι, 
ακολουθώντας το σχέδιο, 

υποχρεώθηκε να στραφεί στον "αναπληρωματικό" στόχο, την πόλη του 
Ναγκασάκι. Η έκρηξη ήταν ακόμη σφοδρότερη από την προηγούμενη και 
σχεδόν διέλυσε το Β29 του Σουέινι, το οποίο μόλις που πρόλαβε να 
προσγειωθεί στην Οκινάβα. Ωστόσο, λόγω της γεωγραφικής θέσεως του 
Ναγκασάκι, τα αποτελέσματά της στο έδαφος ήταν λιγότερο καταστροφικά 
από αυτά της βόμβας στη Χιροσίμα. Ωστόσο, οι συνέπειες της ραδιενέργειας 
δεν ήταν λιγότερο βαρείες από αυτές της προηγούμενης βόμβας. 
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    Οι δύο αυτές ρίψεις έγιναν με προσωπική απόφαση του τότε 
Προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν. Για να πραγματοποιηθούν, ο διοικητής 
της μοίρας της Αεροπορίας Στρατού Σπατζ, στην οποία ανήκαν τα 
αεροσκάφη, ζήτησε έγγραφη τη διαταγή από την πολιτική ηγεσία "αρνούμενος 
να σκοτώσει ίσως 100.000 άτομα με προφορικές μόνον εντολές". Η διαταγή 
πράγματι του στάλθηκε εγγράφως με τις υπογραφές του Υπουργού 
Εσωτερικών Τζορτζ Μάρσαλ και του Υπουργού Στρατιωτικών Χένρι Στίμσον. 
Η τελική, ωστόσο, απόφαση, σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, 
έπρεπε να ληφθεί μόνον από τον Πρόεδρο, ο οποίος και την έλαβε, με 
την αιτιολογία ότι οι ρίψεις αυτές θα έφερναν γρήγορο τέλος στον 
πόλεμο στο θέατρο του Ειρηνικού και ότι τα θύματα από τις βόμβες θα 
ήταν λιγότερα από τις απώλειες σε μια ενδεχόμενη απόβαση στην 
Ιαπωνία ή από τη συνέχιση του πολέμου. Η εκτίμηση αυτή, όμως, έχει 
ισχυρά αμφισβητηθεί και υποστηρίζεται η άποψη ότι η ρίψη των 
ατομικών βομβών ήταν μια επίδειξη δύναμης από τις ΗΠΑ προς τον 
υπόλοιπο κόσμο και κυρίως προς τη Σοβιετική Ένωση. ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ, 
ΠΡΟΛΕΙΑΝΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. 

    Ο αρχικός αριθμός των θυμάτων που πέθαναν ακαριαία από τη ρίψη 
των βομβών υπολογίζεται σε 
περίπου 70.000 στη Χιροσίμα και 
40.000 στο Ναγκασάκι. Όμως οι 
ολέθριες συνέπειες της πυρηνικής 
ακτινοβολίας τους επόμενους 
τέσσερις μήνες αύξησαν τον 
αριθμό των νεκρών σε 

90,000－166,000 στη Χιροσίμα και 

80.000 στο Ναγκασάκι Μέχρι το 
1950 ο απολογισμός των θυμάτων 
είχε φτάσει τα 200.000 θύματα. 

    Οι δυο βόμβες είχαν κατασκευαστεί στα πλαίσια του Σχεδίου Μανχάταν, 
του αμερικανικού προγράμματος για την κατασκευή ατομικής βόμβας. Το 
πρόγραμμα ήταν σε λειτουργία όταν έπεσαν οι βόμβες και είχε και άλλες 
σχεδόν έτοιμες, στα τελευταία στάδια συναρμολόγησης. Υπήρξε η πρόταση 
από αμερικανούς επιτελείς να εκτελεστούν κι άλλοι ατομικοί 
βομβαρδισμοί της Ιαπωνίας. Είναι άγνωστο όμως αν κάτι τέτοιο τελικά 
θα συνέβαινε, καθώς η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους στις 15 
Αυγούστου 1945, δυο μέρες πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής της 
επόμενης βόμβας. 

 



[39] 
 

Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Α    Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α 
 

 

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ  

(βαθμίδα 7 στην κλίμακα πυρηνικών ατυχημάτων) 

 

    Το πυρηνικό συγκρότημα του 
Τσερνομπίλ βρίσκεται στον ποταμό 
Πριπιάτ, 130 χιλιόμετρα από το Κίεβο, 
την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Το 
συγκρότημα του Τσερνομπίλ αποτελείτο 
μέχρι το 1986 από δύο ζεύγη 
αντιδραστήρων τύπου RBMK 1000, 
ονομαστικής ισχύος 1000 MW 
ηλεκτρισμού το καθένα, ενώ ένα τρίτο 
ζεύγος βρισκόταν υπό κατασκευή, βλέπε 
Σχήμα 14.7. Παρόλο που ο τύπος 
αντιδραστήρων RBMK είχε ηλικία 25 ετών 
και οι Σοβιετικοί μηχανικοί γνώριζαν τα μειονεκτήματά του, ο αντιδραστήρας 
της μονάδας 4 του Τσερνομπίλ δεν είχε παρουσιάσει αξιοσημείωτα 
προβλήματα από το 1983 που πρωτολειτούργησε. Το απομεσήμερο της 
25ης Απριλίου, κατά την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας της 
Μονάδας 4, οι χειριστές έκαναν έλεγχο σ' έναν από τους στροβίλους του 

Ο μοιραίος αντιδραστήρας … 
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σταθμού, δοκιμάζοντας τα συστήματα ασφαλείας του. Μια σειρά από 
"θεμελιώδεις παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας" (όπως τουλάχιστον 
αναφέρουν τα επίσημα πορίσματα) έθεσαν σε αστάθεια τη 36 μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής. Στις 01:23 της 26ης Απριλίου τεράστιες ποσότητες 
ραδιενέργειας διέφευγαν στην ατμόσφαιρα. Η τραγωδία είχε μόλις 
αρχίσει. 
    Λόγω της αστοχίας του συστήματος ψύξης της καρδιάς του αντιδραστήρα, 
τα στοιχεία των καυσίμων έσπασαν και η επακόλουθη εκρηκτική δύναμη του 
ατμού ανασήκωσε την οροφή του αντιδραστήρα, επιτρέποντας τη μαζική 
διαρροή των προϊόντων σχάσης στην ατμόσφαιρα. Μια δεύτερη έκρηξη 
εκσφενδόνισε τεμάχια πυρακτωμένου καυσίμου και γραφίτη από τον πυρήνα 
στον περιβάλλοντα χώρο και επέτρεψε στον εξωτερικό αέρα να εισέλθει βίαια 
στον αντιδραστήρα, αναγκάζοντας το επιβραδυντικό υλικό από γραφίτη να 
εκραγεί. Η ανάφλεξη του γραφίτη διήρκεσε εννέα ημέρες, προκαλώντας 
την κύρια έκλυση της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα.  
 
     
    Από το ατύχημα πέθαναν επιτόπου δυο από τους εργάτες του σταθμού. 
Μέσα σε τέσσερις μήνες, από τη ραδιενέργεια και από εγκαύματα λόγω της 
θερμότητας, πέθαναν 28 πυροσβέστες που έσπευσαν στο χώρο του 
ατυχήματος και διαπιστώθηκαν 19 επιπλέον θάνατοι ως το 2004.  Επιπλέον, 

υπολογίζεται ότι επηρεάστηκε η υγεία 
εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων 
εξαιτίας της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος με ραδιενέργεια. Οι 
ποσοστιαίες αυξήσεις των καρκίνων 
ήταν άνω του 15% στους πληθυσμούς 
που εκτέθηκαν, με χιλιάδες θανάτους 
από καρκίνο και λευχαιμία να 
συνδέονται με το ατύχημα. Οι 
επιστήμονες υπολογίζουν ότι η 
περιοχή που επλήγη -η οποία 
σύμφωνα µε το ουκρανικό 
κοινοβούλιο φτάνει τα 38.400 

τ.χλµ.- θα υφίσταται τις επιπτώσεις της μόλυνσης για περισσότερα από 
300 χρόνια. 
 
    Περίπου 5000 τόνοι βόριου, δολομίτη, άμμου, αργίλου και μόλυβδου 
εναποτέθηκαν στο φλεγόμενο πυρήνα με ελικόπτερα, σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια των τοπικών αρχών να σβήσουν τη φλόγα και να περιορίσουν 
την εκπομπή των ραδιενεργών υλικών. 
    Έκτοτε, ο ενεργός πυρήνας του μοιραίου αντιδραστήρα Νο 4 έχει 
καλυφθεί με μια τσιμεντένια κατασκευή, την αποκαλούμενη 
"σαρκοφάγο". Δυστυχώς, λόγω της μη κατάλληλης κατασκευής της, η 
σαρκοφάγος παρουσιάζει ήδη σοβαρές ρωγμές και εκτιμάται ότι δεν θα 
αντέξει περισσότερα από 10 χρόνια. Εμπειρογνώμονες μάλιστα δεν 
αποκλείουν στο μεταξύ μια θερμική έκρηξη του πυρήνα του 
αντιδραστήρα. Θεωρείται τέλος βέβαιο ότι η σαρκοφάγος δεν θα αντέξει 
σε έναν ισχυρό σεισμό. 
 

…… και τα αποτελέσματα 
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THREE MILE ISLAND 

(βαθμίδα 5 στην κλίμακα πυρηνικών ατυχημάτων) 

 

    Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του Three Mile Island 
είναι κοντά στο Χάρισμπουργκ, στην Πενσυλβανία των ΗΠΑ. Οι 
αντιδραστήρες της πυρηνικής εγκατάστασης λειτουργούσαν με χρήση 
πεπιεσμένου ύδατος, αποδίδοντας ηλεκτρική ισχύ περίπου 1800MWe. Το 
ατύχημα στη μονάδα 2 συνέβη στις 28 Μαρτίου 1979 (η μονάδα 2 είχε 
ονομαστική ισχύ 900 MWe και ήταν σχεδόν ολοκαίνουργια) όταν ο 
αντιδραστήρας λειτουργούσε με ισχύ 97%. Το ατύχημα ξεκίνησε με μια 
σχετικά δευτερεύουσα δυσλειτουργία στο δευτεροβάθμιο ψυκτικό κύκλωμα, 
που προκάλεσε την άνοδο της θερμοκρασίας και στο πρωτεύον ψυκτικό 
μέσο. 
    Αυτό ανάγκασε στη συνέχεια το σύστημα ελέγχου του αντιδραστήρα να 
διακόψει αυτόματα τη λειτουργία του σταθμού. Μια σειρά επιμέρους αστοχιών 
οδήγησε σε υπερθέρμανση τον πυρήνα του αντιδραστήρα, με αποτέλεσμα 
αυτός να υποστεί σοβαρή ζημιά και περισσότερο από το ένα τρίτο των 
καυσίμων να λιώσει. 
 

ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΪ 

 
    Ο πυρηνικός σταθμός του Κοζλοντούι αποτελεί μία "ωρολογιακή 
βόμβα" για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών της περιοχής. Πιο 
συγκεκριμένα, η Βουλγαρία διατηρεί σε λειτουργία έξι αντιδραστήρες 
ρωσικής κατασκευής στον πυρηνικό σταθμό του Κοζλοντούι. Οι 
αντιδραστήρες πρώτης γενιάς του Κοζλοντούι στερούνται μερικών από τα 
πλέον στοιχειώδη χαρακτηριστικά ασφαλείας. 
    Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε με τη Βουλγαρία το κλείσιμο των 4 
πυρηνικών αντιδραστήρων στο Κοζλοντούι την περίοδο 2003-2006. 
Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. ζήτησε να κλείσουν οι αντιδραστήρες Νο 1 και 2 στα 
τέλη του 2002 και οι Νο 3 και 4 το 2006. Το κλείσιμο των αντιδραστήρων 
ετέθη ως όρος για να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαδικασίες στην Ε.Ε. που 
διακαώς επιθυμεί η βουλγαρική κυβέρνηση.  
    Το Κοζλοντούι έχει να επιδείξει μια μακρά ιστορία ατυχημάτων. Δύο 
μείζονα ατυχήματα, που παρ' ολίγον να οδηγήσουν σε τήξη του πυρήνα 
ενός εκ των αντιδραστήρων, συνέβησαν στις 30-6-1982 και 21-2-1983. 
Μόνο κατά την περίοδο 1990-93 έχουν γίνει επισήμως γνωστά 15 τέτοια 
ατυχήματα, ενώ σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις σημειώθηκε διαρροή 
ραδιενέργειας. Τον Ιούλιο του 1991, σε μετρήσεις που έγιναν στην ευρύτερη 
περιοχή του σταθμού, διαπιστώθηκε ραδιενέργεια έως και 250 φορές 
υψηλότερη από τη συνήθη, χωρίς οι υπεύθυνοι να μπορούν να εντοπίσουν 
την πηγή ή την προέλευσή της. Τα ατυχήματα αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά 
αναμενόμενα. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες του Κοζλοντούι, μαζί με άλλους 
επτά ίδιας τεχνολογίας που εξακολουθούν να λειτουργούν σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Σλοβακία και Αρμενία), χαρακτηρίζονται ως οι 
πιο επικίνδυνοι του κόσμου. 
    Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να ανησυχεί από τον υψηλό βαθμό κινδύνου 
που παρουσιάζει ο πυρηνικός σταθμός του Κοζλοντούι, ο οποίος 
βρίσκεται σε απόσταση μόλις 225 χιλιομέτρων από τα ελληνο-
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βουλγαρικά σύνορα. Την περίοδο 1994-97 το Ινστιτούτο Πυρηνικής 
Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του Δημόκριτου παρουσίασε τρεις 
τουλάχιστον εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις που θα είχε για τη χώρα μας 
ένα μείζον ατύχημα στο Κοζλοντούι. Οι εκτιμήσεις για θανατηφόρα 
κρούσματα καρκίνων κυμαίνονται από 24000 έως 132000, ενώ το 
συνολικό κόστος των μέτρων έκτακτης ανάγκης θα ανέλθει σε 100 
δισεκατομμύρια ευρώ. 
 

 

 

ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ 

(αρχικά βαθμίδα 4,  μετά  βαθμίδα 5  και στη συνέχεια βαθμίδα 7 στην 
κλίμακα πυρηνικών ατυχημάτων) 

 

    Τα πυρηνικά ατυχήματα στον σταθμό Φουκουσίμα 1 το 2011 
αναφέρονται στη σειρά των καταστροφικών γεγονότων στη μονάδα 
παραγωγής ενέργειας Φουκουσίμα 1 στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2011 
και αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις 
από καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν καταγραφεί 
μέχρι σήμερα. Οι καταστροφές προέκυψαν ως ακολουθία του γεγονότος  

 

του μεγάλου σεισμού της 11ης Μαρτίου στο Σεντάι και του τσουνάμι που  

τον ακολούθησε.  

   Τις μέρες μετά τα γεωλογικά συμβάντα σημειώθηκαν εκρήξεις σε 
αντιδραστήρες του σταθμού και καταγράφηκε διαρροή μεγάλης ποσότητας 
ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Κύρια αιτία που συνέτεινε στην καταστροφή 
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στις εγκαταστάσεις ήταν η μη λειτουργία του συστήματος ψύξης των 
αντιδραστήρων ως ακόλουθο του ανεπαρκούς σχεδιασμού προστασίας για 
περίπτωση φυσικής καταστροφής τέτοιου μεγέθους. Επιπλέον παράγοντες 
που συνετέλεσαν στα πυρηνικά ατυχήματα ήταν η κακή κατάσταση των 
αντιδραστήρων (παλαιότητα, ρωγμές, προηγούμενα ατυχήματα που 
συγκαλύφθηκαν) και αύξηση της παραγωγής (καταπόνηση) με ταυτόχρονες 
οικονομικές περικοπές (ανεπαρκής συντήρηση) εις βάρος της ασφάλειας. Το 
συγκεκριμένο εργοστάσιο ήταν προγραμματισμένο να τεθεί εκτός λειτουργίας 
στις αρχές του 2011 έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του και πήρε 
δεκαετή παράταση λειτουργίας ένα μήνα πριν το γεγονός της καταστροφής.  

    Η αλληλουχία των γεγονότων στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα Ι δεν 
είναι ξεκάθαρη, φαίνεται όμως πως τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από 
το τσουνάμι που χτύπησε τις εγκαταστάσεις λίγες ώρες μετά το σεισμό. 

    

 Η μονάδα περιελάμβανε 6 αντιδραστήρες ζέοντος ύδατος. Την ημέρα 
του σεισμού λειτουργούσαν οι αντιδραστήρες 1, 2 και 3 ενώ οι 
υπόλοιποι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας για συντήρηση. Με το σεισμό 
εισήχθηκαν επιτυχώς οι ράβδοι ελέγχου ανάμεσα στα πυρηνικά καύσιμα σε 
όλους τους αντιδραστήρες, ώστε να τα καλύψουν και να διακοπεί η άμεση 
θέρμανση του νερού από τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Παρόλα αυτά τα 
καύσιμα στον πυρήνα του αντιδραστήρα είχαν ακόμη την ανάγκη ψύξης, το 
ελάχιστο για μερικές ημέρες ώστε να αποφευχθεί, έστω, το λιώσιμο της 
κατασκευής από την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας και κατ' επέκταση 
η διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον.     

    Αμέσως μετά το σεισμό διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
και βγήκε εκτός λειτουργίας το σύστημα ψύξης με τις αντλίες νερού. 
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Ρυθμίστηκαν και τέθηκαν τότε σε λειτουργία οι ντήζελ 
ηλεκτρογεννήτριες οι οποίες λειτούργησαν για μερικές ώρες, 
συντηρώντας το σύστημα ψύξης, ως και τη στιγμή που εισέβαλε το 
τσουνάμι και τις έθεσε εκτός λειτουργίας καταστρέφοντάς τις. Οι 
υπεύθυνοι αποφάσισαν τότε να εκτονώσουν την ολοένα αυξανόμενη πίεση 
στον πυρήνα των αντιδραστήρων 1 και 3, αφήνοντας να διαφύγει ραδιενεργός 
ατμός, για να αποτρέψουν ενδεχόμενη έκρηξη που θα οδηγούσε στην τήξη 
του κελύφους τους. Προφανώς οι ενέργειες δεν ήταν επαρκείς και η 
θερμοκρασία συνέχισε να αυξάνει με αποτέλεσμα η επένδυση (ράβδοι 
ελέγχου) των πυρηνικών καυσίμων από ζιρκόνιο να θερμανθεί στους 1200°C 
και το ζιρκόνιο να αντιδράσει με το νερό δίνοντας οξείδιο του ζιρκονίου και 
υδρογόνο. Όταν ο ραδιενεργός ατμός, που περιείχε υδρογόνο, βγήκε από τις 
βαλβίδες εκτόνωσης στην ατμόσφαιρα, το υδρογόνο αντέδρασε με το οξυγόνο 
είτε του αέρα είτε και του νερού του ατμού και ακολούθησε έκρηξη. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες το κέλυφος του πυρήνα δεν καταστράφηκε, κατέρρευσε όμως 
μερικώς το εξωτερικό περίβλημα που ήταν έτσι σχεδιασμένο για να 
απομακρύνει την πίεση. 

    Χωρίς ηλεκτρική ισχύ και χωρίς το σύστημα σωληνώσεων και αντλιών που 
καταστράφηκε από την έκρηξη του περιβλήματος των αντιδραστήρων οι 
αρχές αποφάσισαν να ψύξουν τα υπέρθερμα πυρηνικά καύσιμα με την 
εισαγωγή θαλασσινού νερού σε μια τελευταία προσπάθεια να αποφευχθεί η 
πλήρης τήξη του κελύφους του πυρήνα των αντιδραστήρων. Στο σημείο 
αυτό φαίνεται να έχει επέλθει ήδη τήξη στο εσωτερικό των πυρήνων 
καταστρέφοντας τα πυρηνικά καύσιμα και ο ατμός που αναγκαστικά 
εκτονώνεται συνεχώς είναι ραδιενεργός, προφανώς περιέχοντας 
καίσιο-137 και ιώδιο-131 με χρόνο ημιζωής 30 χρόνια και 8 ημέρες, 
αντίστοιχα, που τα κάνει άκρως επικίνδυνα κατά περίπτωση. 

    Σύμφωνα με αναφορές οι ηλεκτρικοί πίνακες που ήταν αναγκαίοι για 
τη λειτουργία των ηλεκτρογεννητριών ώστε να επανενεργοποιηθεί το 
σύστημα ψύξης βρίσκονταν σε υπόγειο χώρο που πλημμύρισε από το 
τσουνάμι.  

Η σειρά των εκρήξεων και οι επιπτώσεις 

    Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε μια μέρα μετά τον σεισμό (στις 12 
Μαρτίου) και η ραδιενέργεια που εκλύθηκε σε μία ώρα αντιστοιχούσε 
στο ανώτατο ετήσια αποδεκτό όριο.  

    Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση ανάγκης και διατάχθηκε η 
εκκένωση των κοντινών κατοικιών σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων (12 μίλια). 
Αργότερα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε επίσης το κοντινό 
Φουκουσίμα II σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων (1,9 μίλια).  

Η Διεθνής Επιτροπή Aτομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ζήτησε επειγόντως 
ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με τους 
Ιάπωνες δεν εμφανίστηκε κάποια ζημιά στο ατσάλινο κέλυφος του 
αντιδραστήρα και δεν υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής όπως στο 
Τσέρνομπιλ το 1986 και στην Πενσιλβάνια το 1979. Στη διεθνή κλίμακα για 
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περιστατικά που αφορούν πυρηνική ενέργεια και ραδιενέργεια (INES), 
από το 1 μέχρι το 7, η έκρηξη στη Φουκοσίμα αξιολογήθηκε αρχικά ως 
κατηγορίας 4, αλλά αργότερα, μετά την αξιολόγηση των γεγονότων που 
ακολούθησαν, ανέβασαν αρχικά το επίπεδο στο 5 και τελικά στο 7, τον 
ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας, που μέχρι τότε μόνο το ατύχημα στο 
Τσέρνομπιλ είχε αξιολογηθεί ως τέτοιο.  

    Σύμφωνα με τις αναφορές τοπικών μέσων, περίπου 190 κάτοικοι της 
περιοχής εκτέθηκαν σε ραδιενέργεια, ενώ το ραδιενεργό σύννεφο που 
προκάλεσε η έκρηξη κατευθυνόταν προς τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα 
σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους.  

    Στις 14 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια ισχυρού μετασεισμού μεγέθους 6,2 
βαθμών σημειώθηκαν δύο νέες εκρήξεις, αυτή την φορά στον αντιδραστήρα 
3. Αργότερα ανακοινώθηκε πως πρόβλημα με το σύστημα ψύξης 
αντιμετωπίζει και ο τρίτος αντιδραστήρας, ο αντιδραστήρας 2.  

    Το πρωί της 15ης Μαρτίου σημειώθηκε νέα έκρηξη στον αντιδραστήρα 2, 
ενώ προηγουμένως είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στον αντιδραστήρα 4 του 
πυρηνικού εργοστασίου. Από την έκρηξη υπέστη βλάβη ακόμα και το 
εσωτερικό χαλύβδινο προστατευτικό κέλυφος του αντιδραστήρα. Η έκρηξη 
στον αντιδραστήρα 2 κατέστρεψε το περίβλημα του πυρήνα με αποτέλεσμα 
να σημειωθεί διαρροή ραδιενεργών υγρών, αλλά και ραδιενεργού ατμού.  
Στην περιοχή έχουν μετρηθεί τιμές ραδιενέργειας, οι οποίες ξεπερνούν κατά 
400 φορές το ανώτατο ετήσιο επιτρεπτό όριο.  

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

   Αν βρεθείτε σε χώρο που έγινε απελευθέρωση κάποιου ραδιενεργού 

παράγοντα : 

    Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να μην 

πανικοβληθείτε. 

     Εάν το περιστατικό συμβεί σε ανοικτό χώρο, εάν μπορείτε 

απομακρυνθείτε από την περιοχή του συμβάντος περπατώντας και 

μόνο και χωρίς να αγγίζετε. Μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ και μην 

χρησιμοποιήσετε δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς [λεωφορεία, 
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τρόλεϊ, ηλεκτρικός, μετρό, ταξί, αυτοκίνητα, μηχανάκια]. Αυτού του 

είδους η συμπεριφορά μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω 

διασπορά του επικίνδυνου παράγοντα και επομένως στη 

ρύπανση/μόλυνση των δημοσίων/ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και του 

υπολοίπου πληθυσμού και την εξάπλωση του προβλήματος η οποία 

θα δυσχεράνει και την προσφορά βοήθειας προς εσάς. 

     Εάν το περιστατικό λάβει χώρα σε ένα κλειστό χώρο φροντίστε να 

κλειστούν τα συστήματα εξαερισμού και κυρίως το κεντρικό σύστημα 

εάν υπάρχει και ακολούθως βγείτε από το κτίριο και περιμένετε τις 

Αρμόδιες Αρχές. 

     Προφυλαχθείτε εισερχόμενοι στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει 

υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο η παραμονή ή 

η καταφυγή σε ένα κλειστό χώρο μειώνει την έκθεση σε ραδιενεργούς 

παράγοντες που υπάρχουν στον χώρο του συμβάντος. 

     Όντας σε «ασφαλή» χώρο να βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο 

δυνατόν και τοποθετήστε τα μέσα σε μία πλαστική σακούλα και κλείστε 

την ερμητικά κατά το δυνατόν. Τα ρούχα σας πρέπει να τα βγάλετε με 

τρόπο ώστε να μην εκθέσετε τα πιο ευαίσθητα σημεία και τις περιοχές 

εισόδου του οργανισμού σας (κυρίως τα μάτια, μύτη και στόμα) 

περισσότερο στους ραδιενεργούς παράγοντες. Η ενέργεια αυτή 

αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω έκθεσή σας καθώς και των 

άλλων. Ακολούθως εάν είναι δυνατόν πλυθείτε με άφθονο νερό μόνοι 

σας ή καλύτερα ανά δύο (δηλ σε ζευγάρια) ώστε να είναι δυνατός ο 

καλύτερος καθαρισμός στα δύσκολα σημεία και μέρη του σώματος 

(πίσω από τα αυτιά, μάτια, μασχάλες, κλπ). 

     Εάν δεν είναι εφικτό βγάλτε όσα ρούχα είναι δυνατόν (εάν το 

επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες) και περιμένετε τις δυνάμεις που 
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θα αναλάβουν το έργο της απολύμανσης/απορρύπανσης σας. Να είστε 

προετοιμασμένοι ότι 1) θα πρέπει να βγάλετε ή να σας βγάλουν τα 

ρούχα σας (μερικά από αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα με ψαλίδι). 

Θα χρειαστεί να στεκόσαστε χωρίς ρούχα μπροστά σε άγνωστους και 

γνωστούς ανθρώπους. Αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή 

προστασία της υγείας σας, 2) Εάν φοράτε ή έχετε μαζί σας κοσμήματα 

ή άλλα πολύτιμα ή συναισθηματικής αξίας αντικείμενα, πρέπει να 

γνωρίζετε και να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να τα 

παραδώσετε στο προσωπικό που θα σας απορρυπάνει. 

     Εάν έχετε παιδιά ή βρέφη μαζί σας θα σας επιτραπεί να τα έχετε 

μαζί σας κατά την διάρκεια της διαδικασίας απορρύπανσής σας. 

     Η συνεργασία σας με το προσωπικό των δυνάμεων υπηρεσιών που 

έχουν σαν αποστολή την αντιμετώπιση του συμβάντος είναι 

απαραίτητη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (την δική σας υγεία). 

Η πιο σημαντική συμβολή είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας 

δίνουν και να μην διαφωνείτε. 

     Μην παραξενεύεστε εάν δείτε το προσωπικό των δυνάμεων 

υπηρεσιών να φορά προστατευτικό εξοπλισμό που εσείς βέβαια δεν 

έχετε . Η καλύτερη δυνατή προστασία τους είναι απαραίτητη για 

επιτευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο στόχος που είναι η 

μεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς. 

     Μην ξεχνάτε να αναφέρεται στις Αρχές οτιδήποτε παρατηρήσατε. 

 

ΕΠΙΣΗΣ: 

   Συγκεκριμένα, σε περίπτωση εκτεταμένης ραδιορρύπανσης οι πολίτες θα 

πρέπει: 

1) Να μην πλησιάζουν την σκηνή του συμβάντος. 

2) Άτομα που ενεπλάκησαν στο συμβάν και εγκατέλειψαν την περιοχή χωρίς 

να ενημερώσουν τις ομάδες άμεσης παρέμβασης, μπορεί να έχουν 

ραδιορρυπανθεί. Συνιστάται η επιστροφή τους στο σπίτι, η αφαίρεση των 

ρούχων και η τοποθέτησή τους σε πλαστικές σακούλες, καθώς και η πλύση 

του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα μέτρα αυτά, η ραδιορρύπανση 

ελαχιστοποιείται. Απαιτείται η άμεση ενημέρωση του κοντινότερου 

αστυνομικού τμήματος. 

3) Δεν συνιστάται η εφαρμογή οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής, 

ειδικότερα η λήψη σταθερού ιωδίου, χωρίς προηγούμενη σύσταση των 

αρμοδίων αρχών, δεδομένου ότι πιθανότατα όχι μόνο δεν συμβάλλει στην 
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προστασία από την ραδιενέργεια, αλλά αντίθετα μπορεί να αποβεί βλαπτική 

για την υγεία.  

   Σε περίπτωση που οι πολίτες βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του 

συμβάντος θα πρέπει να γνωρίζουν: 

α) Η παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και κλειστές 

πόρτες μειώνει την έκθεση σε ακτινοβολία. 

β) Τα κλιματιστικά και τα μηχανήματα εξαερισμού που εισάγουν στο κτίριο 

πιθανόν ραδιορρυπασμένο αέρα από τον εξωτερικό χώρο πρέπει να τίθενται 

εκτός λειτουργίας. 

γ) Η παραμονή (ιδιαίτερα των παιδιών) σε ανοιχτούς χώρους πρέπει να 

αποφεύγεται και να αναζητείται άμεσα προστασία στους εσωτερικούς χώρους 

των κοντινότερων κτιρίων. 

δ) Κατά την παραμονή σε ανοιχτό χώρο πρέπει να καλύπτεται η μύτη και το 

στόμα για να αποφεύγεται η πρόσθετη εσωτερική ρύπανση από εισπνοή 

σκόνης. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 ΧΗΜΕΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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