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Πρόλογος 

Σο φυσικό περιβάλλον αποτέλεσε τη βασικότερη προϋπόθεση για την πολιτισμική εξέλιξη 

της ανθρωπότητας. Δεν είναι τυχαίο που το ανθρώπινο γένος όπως το γνωρίζουμε σήμερα 

αλλά και όπως το αποκαλύπτει η ιστορία του αναδύθηκε μέσα από το περιβάλλον .τη βάση 

αυτή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως αυτόνομη ύπαρξη ή ξεχωριστά από τη 

φύση. Σα δημιουργήματα του είναι μέρος της φύσης σ’ όποιο επίπεδο κι αν προχωρήσει η 

πολιτισμική εξέλιξη. Τπάρχει λοιπόν μια σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον 

 

Οι υπερβατικές ανθρώπινες επεμβάσεις στη φύση  είχαν ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της 

περιβαλλοντικής ισορροπίας,  την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επομένως της 

ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερα μετά τη  βιομηχανική επανάσταση έχει παρατηρηθεί μεγάλη 

ανθρώπινη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην 

ύπαιθρο, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της οικονομικής ανάπτυξης. τις μεγάλες 

πόλεις συγκεντρώνεται ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, σε μια πολύ μικρή όμως έκταση. 

Έτσι, οι δραστηριότητες των ανθρώπων αυτών αθροίζονται συνεχώς και φτάνουν σε τέτοιο 

σημείο που το φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση οικολογικών προβλημάτων. Ψς αποτέλεσμα ρυπαίνεται η ατμόσφαιρα και 

οι υδάτινοι πόροι, κυρίως από  τις καύσεις στους κινητήρες των μέσων μεταφοράς (οχημάτων), 

στους καυστήρες των κατοικιών και στις  βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με ανάλογο τρόπο 

ρυπαίνονται και τα ύδατα των θαλασσών και των ποταμών, τα απορρίμματα αυξάνονται 

συνεχώς (συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων για την υγεία τοξικών και πυρηνικών 

αποβλήτων), ενώ καταστρέφεται και το έδαφος, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι όλο και 

περισσότερες και έτσι εκχερσώνονται εκτάσεις για οικοδόμηση κτηρίων ή καλλιέργεια  

(π.χ. αποδάσωση). Άλλα συναφή προβλήματα είναι η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή, 

η παγκόσμια υπερθέρμανση, η μείωση της βιοποικιλότητας και η αναμενόμενη εξάντληση 

των ορυκτών καυσίμων. 

 

Επιστήμονες αλλά και οργανώσεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις 

απειλές για το περιβάλλον. Κατά τη γνώμη αρκετών επιστημόνων, οι αλλαγές που επιφέρει 

ο άνθρωπος στην ατμόσφαιρα της γης και στους ωκεανούς έχουν κάνει τον πλανήτη μας 

επικίνδυνο μέρος καθώς συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CF%85%CE%B4%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
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φυσικών καταστροφών. Και το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο. «Βρισκόμαστε στο μέσο ενός 

μεγάλου ανεξέλεγκτου πειράματος το οποίο κάνουμε στο μοναδικό πλανήτη που έχουμε», 

ανέφερε κάποιο κύριο άρθρο για τις κλιματικές αλλαγές στο περιοδικό Επιστήμη (Science). 

 

 Εφόσον η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί τόσο τεράστιο πρόβλημα, η 

επιτυχημένη λύση θα απαιτούσε τη συνεργασία των κυβερνήσεων του κόσμου. ε μερικές 

περιπτώσεις εκπρόσωποι κυβερνήσεων, προς έπαινό τους, έχουν δείξει την απαραίτητη 

αποφασιστικότητα ώστε να προτείνουν θετικές αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το περιβάλλον. Ψστόσο, οι αληθινές νίκες υπήρξαν ελάχιστες. 

 

    Ζούμε, αναπνέουμε, τρεφόμαστε σ΄ ένα περιβάλλον που φτιάχτηκε για μας, αλλά δεν το 

φροντίζουμε. Σι κι αν γιορτάζουμε την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, τι κι αν δηλώνουμε 

ότι συμμετέχουμε στην ώρα ή τη μέρα της γης. Σο περιβάλλον αργοπεθαίνει, με την κλιματική 

αλλαγή να αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική οικονομική και κοινωνική κρίση στην 

ιστορία της ανθρωπότητας.  Για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση πρέπει να αλλάξουμε 

τον τρόπο που παράγουμε, καταναλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια, να 

αλλάξουμε τρόπο ζωής και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον. λοι μας …!!! 
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1.Ατμόσφαιρα – Ρύπανση του αέρα, φαινόμενο 
θερμοκηπίου, Σρύπα όζοντος 

1.1 ~ΥΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ~ 

Σι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

[αναπαράσταση της ανταλλαγής ενέργειας] 

 

 
Μια αναπαράσταση των ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ της πηγής (ο ήλιος), της 
επιφάνειας της Γης, της ατμόσφαιρας της Γης, και του τελικού αποδέκτη που είναι 
το εξώτερο διάστημα. Η ικανότητα της ατμόσφαιρας να εγκλωβίζει και να 
ανακυκλώνει ενέργεια που φεύγει από την επιφάνεια της Γης είναι το καθοριστικό 
χαρακτηριστικό του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Ψς φαινόμενο του θερμοκηπίου χαρακτηρίζεται το φαινόμενο θέρμανσης που 
παρατηρείται στα θερμοκήπια (εξ ου και η ονομασία). Κατά το φαινόμενο αυτό η 
γυάλινη υπερκατασκευή ή θόλος είναι διάφανη για τη φωτεινή ακτινοβολία, η 
οποία εισέρχεται στο στεγασμένο χώρο, απορροφάται εν μέρει, διαχέεται και 
επανεκπέμπεται. Η κατασκευή όμως είναι αδιαφανής για τη δευτερογενή αυτή 
ακτινοβολία, η οποία "παγιδεύεται" στο χώρο και τελικά μετατρέπεται σε θερμότητα 
(αρχή του θερμοκηπίου). Με τον τρόπο αυτό θερμαίνει το εσωτερικό του 
θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι καλλιέργειες πάντα σε κατάλληλη 
και σχετικά σταθερή θερμοκρασία. 

Σο ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη Υύση κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός 
πλανήτη συμβάλλει στη θέρμανσή του. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον 
Γάλλο μαθηματικό, αστρολόγο και φυσικό Ζοζέφ Υουριέ, το 1824, ενώ 
διερευνήθηκε συστηματικά από τον βάντε Αρρένιους το 1896. Σα τελευταία 
χρόνια, ο όρος συνδέεται με την παγκόσμια θέρμανση (global warming), ενώ 
θεωρείται πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί σημαντικά από ανθρωπογενείς 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/1824
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%91%CF%81%CF%81%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Greenhouse_Effect-el.svg&page=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Greenhouse_Effect-el.svg


- 8 - 

 

δραστηριότητες. Παρατηρείται σε όλους τους πλανήτες. Ο πλανήτης με το πιο 
εντυπωσιακό φαινόμενο θερμοκηπίου είναι η Αφροδίτη, που διαθέτουν ατμόσφαιρα 
αλλά για λόγους απλότητας θα αναφερόμαστε αποκλειστικά στην περίπτωση της 
Γης, δηλαδή του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. 

 

ΜΗΦΑΝΙΜΟ 

   Η Γη δέχεται συνολικά ηλιακή ακτινοβολία, που αντιστοιχεί σε ροή περίπου 1966 
W/m2, στο όριο της ατμόσφαιρας. Ένα μέρος αυτής απορροφάται από το σύστημα 
Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο διαφεύγει στο διάστημα. Περίπου το 30% της 
εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, σε ποσοστό 6% από την 
ατμόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της Γης. Σο 70% της 
ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται, κατά 32% από την ατμόσφαιρα 
(συμπεριλαμβανομένου και του στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος), κατά 3% 
από τα νέφη και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (51%) από την επιφάνεια και τους 
ωκεανούς. 

   Λόγω της θερμοκρασίας της, η Γη εκπέμπει επίσης θερμική ακτινοβολία (κατά 
τρόπο ανάλογο με τον Ήλιο), η οποία αντιστοιχεί σε μεγάλα μήκη κύματος, σε 
αντίθεση με την αντίστοιχη ηλιακή ακτινοβολία, που είναι μικρού μήκους κύματος. 
Η ατμόσφαιρα της Γης διαθέτει μεγάλη αδιαφάνεια στην, μεγάλου μήκους κύματος, 
γήινη ακτινοβολία, έχει δηλαδή την ικανότητα να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος 
της, ποσοστό περίπου 71%. Η ίδια η ατμόσφαιρα επανεκπέμπει θερμική 
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, μέρος της οποίας απορροφάται από την 
επιφάνεια της Γης, η οποία θερμαίνεται ακόμη περισσότερο. Η γήινη ατμόσφαιρα 
συμπεριφέρεται, με τον τρόπο αυτό, ως μία δεύτερη - μαζί με τον Ήλιο - πηγή 
θερμότητας. 

Αποτέλεσμα του συνολικού φαινομένου είναι η αύξηση της μέσης επιφανειακής 
θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τη Γη κατοικήσιμη. Φωρίς το φυσικό φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, η θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας θα ήταν σε παγκόσμια και 
ετήσια βάση περίπου -18°C. 

Ο μηχανισμός του φαινομένου ταυτίζεται συχνά με τη λειτουργία ενός πραγματικού 
θερμοκηπίου, ωστόσο η ταύτιση αυτή αποτελεί υπεραπλούστευση, καθώς τα 
θερμοκήπια στηρίζονται στην "απομόνωση" της θερμότητας και την εξάλειψη 
φαινομένων μεταφοράς της. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%80%CE%B9%CE%BF
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ΑΕΡΙΑ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ 

 

       λα τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, αναφέρονται συνολικά με τον όρο αέρια του θερμοκηπίου [1]. 
Απορροφούν την μεγάλου μήκους κύματος γήινη ακτινοβολία και επανεκπέμπουν 
θερμική ακτινοβολία θερμαίνοντας την επιφάνεια. Ορισμένα αέρια, όπως το όζον, 
έχουν ημιδιαφάνεια και στην ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να απορροφούν 
ένα μέρος της, συμβάλλοντας ως ένα βαθμό και στην ψύξη της γήινης επιφάνειας. 

 

ΕΠΙΔΡΑΗ ΑΝΘΡΨΠΟΓΕΝΟΤ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

      Σο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι φυσικό, ωστόσο ενισχύεται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης των 
αερίων του θερμοκηπίου καθώς και στην έκλυση άλλων ιχνοστοιχείων, όπως οι 
χλωροφθοράνθρακες (CFC's). Σα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αύξηση στη 
συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ειδικότερα στην περίπτωση 
του διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση αυτή ήταν 31% την περίοδο 1750-1998. Σα 
τρία τέταρτα της ανθρωπογενούς παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε 
χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές που 
συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης. Εκτός από τον άνθρωπο, 
παράγεται μεθάνιο και από ζώα (π.χ. αγελάδες) με τις ερυγές τους. 

Αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκέντρωσης (Πηγή: IPCC) 

Αέπιο 
Επίπεδα 

1998 

Αύξηζη από 

ηο 1750 

Ποζοζηό 

αύξηζηρ 

Σςνειζθοπά ζηο 

θαινόμενο [W/m
2
] 

Δηνμείδην τνπ 

άλζξαθα (CO2) 
365 ppm 87 ppm 31% 1,46 

Μεζάλην (CH4) 1,745 ppb 1,045 ppb 150% 0,48 

Υπνμείδην τνπ 

Αδώτνπ (N2O) 
314 ppb 44 ppb 16% 0,15 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1750
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%AE
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/221.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B6%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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1.2 ~Σρύπα  του  ζοντος~ 

 

Σι ονομάζουμε τρύπα του όζοντος; 

Σρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος 

που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης μειώνεται σε πάχος 

πάνω από την Ανταρκτική. Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι πάνω από το 

Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους του στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την 

ονομαζόμενη "τρύπα" στο στρώμα του όζοντος. Λόγω του ότι το όζον (αλλοτροπική 

μορφή του οξυγόνου, τριατομικό οξυγόνο, Ο3) προστατεύει από την ηλιακή 

ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της 

τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσης 

αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και βοηθάει αρνητικά στο λιώσιμο των 

πάγων. Σο φαινόμενο αυτό θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση 

χλωριοφθορανθράκων (CFC) που χρησιμοποιούνταν σε κλιματιστικά και γενικά σε 

ψυκτικές συσκευές. την επέκταση του επίσης συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια 

(από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα των 

εργοστασίων. 
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ΑΙΣΙΑ 

 

Βασικότερη αιτία του φαινομένου είναι αποδεδειγμένα η εκπομπή 
χλωροφθορανθράκων στην ατμόσφαιρα. Οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), όπως 
δείχνει και το όνομά του, περιέχουν χλώριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα καταστροφικό 
για το όζον. Ενδεικτικά, 1 μόριο χλωρίου καταστρέφει μέχρι και 100.000 μόρια 
όζοντος πριν την αδρανοποίησή του. Μια ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 
Υωτοχημείας και Φημικής Κινητικής του Πανεπιστημίου της Κρήτης το 2009 σε 
συνεργασία με άλλα 61 ευρωπαϊκά ιδρύματα, εξηγεί τη διαδικασία με την οποία οι 
χλωροφθοράνθρακες καταστρέφουν το όζον: 

 Οι CFC έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, έτσι μεταφέρονται από την 

τροπόσφαιρα στην ατμόσφαιρα πριν αδρανοποιηθούν. 

 Εκεί, παρουσία της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας, διασπώνται 

ελευθερώνοντας άτομα χλωρίου 

 Σα άτομα χλωρίου λειτουργούν ως καταλύτες, επιταχύνοντας την 

καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
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Οι χλωροφθοράνθρακες συναντώνται σε ψυκτικές συσκευές (ψυγεία, κλιματιστικά) 
και σε σπρέι. Η εκπομπή τους, είναι μεγαλύτερη σε πυκνοκατοικημένες και 
βιομηχανικές περιοχές. Από το 1987, χρονιά που ανακηρύχτηκαν ως η βασικότερη 
αιτία της τρύπας του όζοντος, γίνονται προσπάθειες για την αντικατάστασή τους 
από άλλες ουσίες, (οι οποίες όμως φαίνεται να επιδεινώνουν το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, για παράδειγμα, οι υδροφθοράνθρακες HFC διαθέτουν δυναμικό 
πλανητικής υπερθέρμανσης ως και 14.800 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2 )), μέσω του πρωτόκολλου του Μόντρεαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
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1.2.1.ΦΗΜΙΚΕ ΕΝΨΕΙ – ΔΗΛΗΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ 

             Φημικές ενώσεις, που στο παρελθόν θεωρούνταν ακίνδυνες για το 
περιβάλλον, όταν προσκολλώνται πάνω σε σωματίδια στην ανώτερη τροπόσφαιρα 
(15 χιλιόμετρα ύψος), προκαλούν σημαντικές αλλαγές στο κλίμα. Η ακετόνη και το 
οξικό οξύ ενδεχομένως να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συντελούμενες 
κλιματικές αλλαγές, ανατρέποντας δραματικά τα μέχρι σήμερα δεδομένα. 

Οι ερευνητές μελέτησαν επισταμένα φθοριωμένες αλκοόλες και φθοριωμένους 
αιθέρες, αφού κάποιοι εξ αυτών χρησιμοποιούνται ήδη σε διάφορες δραστηριότητες, 
όπως π.χ. ως πρόσθετα στα καύσιμα αυτοκινήτων.  

Σα πλεονεκτήματα χρήσης των συγκεκριμένων ενώσεων συνοψίζονται σε:  

* Ελαχιστοποίηση της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

* Μηδενική συνδρομή στην αραίωση του στρατοσφαιρικού όζοντος και  

* Δραστική μείωση των τοξικών εκπομπών των καυσίμων.  

      Ψστόσο η τρύπα του όζοντος πρωτοπαρατηρήθηκε στην Ανταρκτική, περιοχή 
με σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, γεγονός που δεν φέρεται να ενοχοποιεί σε πρώτη 
φάση τους χλωροφθοράνθρακες. Βέβαια, είναι πλέον γνωστό ότι η γεωτοπολογία 
και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην περιοχή συνιστούν δύο από τις βασικότερες 
παραμέτρους για την ερμηνεία του φαινομενικά παραδόξου. Ετσι:  

- Η κίνηση των αέριων μαζών προς τους πόλους επιφέρει τη μεταφορά παροδικών 
αποθηκών χλωρίου στην περιοχή της Ανταρκτικής.  

- Η ύπαρξη σωματιδίων μονοσυστατικών και πολυσυστατικών μορφών πάγου (με 
προσμίξεις θειικού και νιτρικού οξέος) έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους στην 
επιφάνειά τους, κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας, η οποία διαρκεί έξι μήνες.  

- Με την ανατολή του ήλιου, οι χλωριωμένες ενώσεις που έχουν «εγκλωβιστεί» 
στην περιοχή φωτοδιασπώνται, ελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες δραστικών 
μορφών χλωρίου.  

Αποτέλεσμα; Αυτές με τη σειρά τους υπεισέρχονται συσταδικά στον κύκλο του 
όζοντος καταστρέφοντας καταλυτικά μεγάλες ποσότητες όζοντος, οδηγώντας στην 
παρατηρούμενη αραίωση της στιβάδας του στη στρατόσφαιρα».*  
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1.2.2.~ΑΝΣΑΡΚΣΙΚΗ~ 

 

Σο γεγονός ότι η τρύπα του όζοντος πρωτοεμφανίστηκε στην Ανταρκτική, όπου το 
πρόβλημα είναι εντονότερο μέχρι και σήμερα, προβλημάτιζε τους επιστήμονες για 
χρόνια. Αρχικά, μάλιστα, το κατά πόσο οι χλωροφθοράνθρακες προκαλούσαν το 
φαινόμενο αμφισβητούταν, καθώς στην Ανταρκτική δεν υπάρχουν κέντρα 
εκπομπών χλωροφθορανθράκων, συνεπώς η στρατόσφαιρα δεν έρχεται σε επαφή 
μαζί τους σε εκείνο το σημείο. ύντομα όμως κάθε απορία διαλευκάνθηκε και 
σήμερα είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό στην Ανταρκτική: 

 Οι αέριες μάζες που μετακινούνται στην Ανταρκτική μεταφέρουν μαζί τους 

χλωροφθοράνθρακες, οι οποίοι δεν διασπώνται, αλλά παραμένουν σε 

αποθήκες χλωρίου στην ατμόσφαιρα. 

 Κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας (6 μήνες το χρόνο), σωματίδια πάγου 

με προσμίξεις θειικών (H2SO4) και νιτρικών (HNO3) οξέων συγκεντρώνουν 

όλες τις ενώσεις χλωρίου που είναι αποθηκευμένες στην ατμόσφαιρα της 

Ανταρκτικής. 

 Μετά το πέρας της πολικής νύχτας, στην αρχή της εξάμηνης μέρας (εικόνα), 

το φως του ήλιου διασπάει τις ενώσεις αυτές και τα δραστικά άτομα χλωρίου 

απελευθερώνονται στη στρατόσφαιρα, όπου καταστρέφουν το όζον. 

υνεπώς, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και άλλα γεωμορφολογικά στοιχεία 
αποτελούν τα αίτια της όξυνσης του φαινομένου στην Ανταρκτική. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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1.2.3.~ΜΕΓΕΘΟ  ΣΟΤ  ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ  ΣΗΝ   ΑΝΣΑΡΚΣΙΚΗ~ 

 

       Απώλεια όζοντος καταγράφεται και στην Αρκτική κάθε χειμώνα και άνοιξη, 
συνήθως όμως είναι ήπια λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών σε σχέση με την 
Ανταρκτική. τις αρχές του 2011 οι θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα πάνω από το 
Βόρειο Πόλο δεν ήταν χαμηλότερες από ό,τι συνήθως, διατηρήθηκαν όμως για 30 
ημέρες περισσότερο από το κανονικό, αναφέρει διεθνής ερευνητική ομάδα στο 
περιοδικό Nature. «Αυτό υποδεικνύει ότι, εάν η στρατοσφαιρική θερμοκρασία πέσει 
έστω και λίγο στην Αρκτική, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα της κλιματικής 
αλλαγής, η απώλεια όζοντος μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα» προειδοποιεί η 
Γκλόρια Μάνεϊ, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA και 
επικεφαλής της μελέτης. 

Η νέα τρύπα του όζοντος εμφανίστηκε εντός της λεγόμενης Αρκτικής πολικής 
δίνης, ενός μόνιμου κυκλώνα που πνέει γύρω από την Αρκτική. Η περιοχή αυτή 
είναι 40% μικρότερη σε μέγεθος συγκριτικά με την πολική δίνη της Αρκτικής και 
περιέχει σημαντικά περισσότερο όζον. Αν και η συγκέντρωση του όζοντος 
παραμένει υψηλότερη από ό,τι στην Ανταρκτική, η απώλεια είναι συγκρίσιμη, 
επισημαίνουν οι ερευνητές. Προειδοποιούν μάλιστα ότι το φαινόμενο θα εμφανίζεται 
περιοδικά για δεκαετίες, δεδομένου ότι οι χλωριωμένες ενώσεις που το προκαλούν 
έχουν μεν απαγορευτεί, ωστόσο έχουν μεγάλη ημιζωή στην ατμόσφαιρα. 
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1.3.~ΤΝΕΠΕΙΕ  ΣΟΤ  ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ~ 

 

 

       Σο όζον στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, 
καθώς απορροφάει τις υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες. Οι υπεριώδεις ηλιακές 
ακτινοβολίες αποτελούν το 10% της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει 
στη Γη. Φωρίζεται σε τρία είδη, τη UV-A, τη UV-B και την πιο επικίνδυνη, την 
UV-C. Η τελευταία είναι αυτή που απορροφάται από το όζον στη στρατόσφαιρα. Η 
UV-C, λοιπόν, είναι η πιο επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία, καθώς: 

 Αποτελεί τη βασικότερη αιτία για το μελάνωμα, μια μορφή θανατηφόρου 

καρκίνου του δέρματος. την Αυστραλία, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία 

είναι 15% περισσότερη από την Ευρώπη, εκτιμάται πως το 2011 οι 

περιπτώσεις μελανώματος θα είναι αυξημένες κατά 23% για τις γυναίκες και 

28% για τους άντρες σε σχέση με το 2002.[3] 

 Επίσης, η ακτινοβολία UV-C αποτελεί αιτία του καταρράκτη, καθώς είναι 

αρκετά ισχυρή ώστε να περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή του ματιού. 

 Σελευταία, και ενδεχομένως η κυριότερη επίδραση της UV-C στους 

ζωντανούς οργανισμούς είναι η μετάλλαξη του DNA τους. Μάλιστα, είναι 

τόσο ισχυρή που οι επιστήμονες τη χρησιμοποιούν σε εργαστήρια και υπό 

κατάλληλες συνθήκες για να επιτύχουν μεταλλάξεις γονιδίων. Πιο 

συγκεκριμένα, η UV-C αλλοιώνει το DNA σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό 

σταδιακά να χάνει την ιδιότητά του να διαιρείται και να πολλαπλασιάζεται. 

υνεπώς, η τρύπα του όζοντος επιτρέπει την είσοδο των υπεριωδών ακτινοβολιών 
στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας όλα αυτά τα προβλήματα στους 
ζωντανούς οργανισμούς. Ψστόσο, επιπτώσεις του φαινομένου αφορούν και το 
περιβάλλον. Η επικρατέστερη άποψη είναι πως εφόσον το όζον, που απορροφά 
μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνεται, θα εισέρχεται περισσότερη θερμότητα 
στη Γη, η οποία σε συνδυασμό με το επίσης σοβαρό φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα 
συντελεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ψστόσο, στις αρχές της προηγούμενης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-3
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δεκαετίας άρχισε να σχηματίζεται η αντίληψη πως η τρύπα του όζοντος ψύχει αντί 
να θερμαίνει τη Γη. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντέιβιντ Σόμσον, καθηγητής του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, και ο ούσαν όλομον, ανώτερος 
επιστήμονας ατμοσφαιρικής επιστήμης, διαπίστωσαν πως ενώ ο μέσος όρος 
θερμοκρασίας στον υπόλοιπο κόσμο τον προηγούμενο αιώνα αυξήθηκε, στην 
Ανταρκτική μειώθηκε, θέση την οποία υποστήριξε και ο Σζον Ι. Γουόλς, καθηγητής 
ατμοσφαιρικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις. Ερεύνησαν έτσι τη σχέση 
της παρατήρησης αυτής με την όξυνση του φαινομένου της τρύπας του όζοντος στην 
περιοχή. Οι λόγοι για τους οποίους η αντίληψη πως η τρύπα του όζοντος αποτελεί 
αιτία ψύξης κι όχι θέρμανσης της Γης δεν εξαπλώθηκε, καθώς: 

 Η έρευνα έδειξε πως η ελάχιστη θερμοκρασία στην Ανταρκτική 

παρουσιάζεται έξι μήνες μετά την περίοδο έξαρσης του φαινομένου της 

τρύπας του όζοντος κάθε χρόνο. 

 Θα έπρεπε να ληφθούν υπόψιν και άλλοι παράγοντες, όπως τα 

υποθαλάσσια ρεύματα. 

 Έτσι οι επιστήμονες συμφώνησαν πως το κλίμα της Ανταρκτικής δεν 

οφείλεται κατ’ αποκλειστικότητα στην τρύπα του όζοντος, δεν αποκλείουν 

όμως το ενδεχόμενο να αποτελεί απλώς μια απ’ τις αιτίες του.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CF%83%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%CE%BD_%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%99._%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BB%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%B9%CF%82
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1.4.ΦΡΗΙΜΕ ΕΡΨΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΣΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΟΖΟΝ: 

1] ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΟΖΟΝ; 

Σο όζον είναι μία χημική ένωση που αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου. Η ύπαρξη 
του τρίτου ατόμου στο μόριο του όζοντος το καθιστά ιδιαιτέρως δραστικό, γι’ αυτόν 
τον λόγο αποκαλείται συχνά ως «ενεργό οξυγόνο» 

 

2] ΠΟΙΕ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΟΤ ΟΖΟΝΣΟ; 

 Σο όζον, λόγω της δραστικότητας του, χρησιμοποιείται πολύ σε καθαρισμό πισινών 
ή spas, σε καθαρισμό αποβλήτων, σε καθαρισμό πόσιμου νερού και σε καθαρισμό 
αέρα. 

 

3] ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟ ΟΖΟΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΝΕΡΟΤ, 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΝΕΟΤΜΕ; 

Η ποσότητα του όζοντος που παράγεται από μία γεννήτρια όζοντος είναι ελάχιστη 
σε σχέση με την ατμόσφαιρα που ζούμε. ταν το όζον διαλύεται σε νερό είναι 
απόλυτα ασφαλές. Η οποιαδήποτε περίσσεια όζοντος μετατρέπεται άμεσα σε 
οξυγόνο. Ιδιαίτερη προσοχή όμως απαιτείται κατά την αναπνοή: δεν πρέπει να 
αναπνέουμε κατευθείαν συγκεντρωμένο όζον! 

4] ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΟΖΟΝ ΣΑΤΣΟΗΜΟ ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΘΑΛΟΜΙΦΛΗ; 

χι. Η αιθαλομίχλη είναι ρύπος που παράγεται από καύση. Παρότι η αιθαλομίχλη 
εμπεριέχει μικρές ποσότητες όζοντος, κατά βάση γίνεται επικίνδυνη λόγω της 
περιεκτικότητάς της σε ισχυρά τοξικά αέρια όπως το μονοξείδιο του άνθρακα. 
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1.5.~ΣΡΟΠΟΙ     ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ~ 

        τις 16 επτεμβρίου του 1987 (από τότε η 16η επτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί 
από τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σρύπας του ζοντος) υπεγράφη από 46 
χώρες το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη 
πράξη αντιμετώπισης του φαινομένου της τρύπας του όζοντος μέχρι σήμερα. 
τόχος του Πρωτόκολλου ήταν η σταδιακή εξάλειψη των CFC άλλων ODS (Ozone 
Depleting Substances ή Ουσίες που Υθείρουν το ζον) όπως οι 
υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή το μεθυλοβρωμίδιο (CH3Br) για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος, που είχε ανακαλυφθεί 
πριν από δύο χρόνια. Ορίστηκε επίσης χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του 
όζοντος που είχε ήδη καταστραφεί. ποια χώρα υπογράφει το πρωτόκολλο, 
υποχρεούται αυτόματα τη διακοπή παραγωγής και κατανάλωσης CFC. Με τη 
συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργήθηκε σταδιακά το 99% των 
χλωροφθορανθράκων οικιακής χρήσης, ενώ παράλληλα στοχεύει με νομοθεσίες 
(όπως αυτή του 2006) να ρυθμίσει τη χρήση φθοριούχων αερίων από βιομηχανίες, 
που επίσης καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.[5] Σο καλοκαίρι του 2009 η 
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ έγινε οικουμενική, καθώς υπέγραψε 
και η τελευταία από τις 196 χώρες-μέλη του Ο.Η.Ε. Πρόσφατα ο Ο.Η.Ε. 
παρουσίασε έκθεση με τίτλο «Επιστημονική Εκτίμηση της Εξάντλησης του ζοντος 
2010» για την κατάσταση της τρύπας του όζοντος, σύμφωνα με την οποία τα νέα 
είναι εξαιρετικά ευχάριστα.[6] Η τρύπα του όζοντος έχει πλέον σταματήσει να 
αραιώνει, αλλαγή η οποία συνέβαλλε και στη μείωση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, εφόσον αυτή αποτελεί συνέπεια του φαινομένου. Αν και τα 
αποτελέσματα της έκθεσης είναι ενθαρρυντικά, ο Ο.Η.Ε. μας προτρέπει να μην 
καθησυχαστούμε, καθώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της τρύπας του 
όζοντος σε ικανοποιητικούς ρυθμούς. ύμφωνα με υπολογισμούς, τα επίπεδα του 
όζοντος θα έχουν φτάσει εκείνα του 1980 κάποια στιγμή στο διάστημα 2045-2060. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F.%CE%97.%CE%95&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_note-6
http://el.wikipedia.org/wiki/1980
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ΒΘΒΚΘΟΓΡΑΦΕΘΑ: 

ΣΡΤΠΑ ΣΟΤ ΟΖΟΜΣΟ : 

1. ↑ http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=47616 

2. ↑ http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=423051 

3. ↑ http://www.melanomapatients.org/content/view/133/241/ 

4. ↑ http://www.physics4u.gr/news/2002/scnews559.html 

5. ↑ http://energeiakozani.blogspot.com/2009/09/blog-post_19.html 

6. ↑ 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=647&A

rticleID=6751&l=en&t=long 

ΦΑΘΜΟΛΕΜΟ ΣΟΤ ΘΕΡΛΟΙΗΠΘΟΤ: 

  Δηαθπβεξλετηθή Επητξνπή γηα τελ Αιιαγή τνπ Κιίκατνο (IPCC)  

  PhysicalGeography.net 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-1
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=47616
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-2
http://www.tovima.gr/science/technology-planet/article/?aid=423051
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-3
http://www.melanomapatients.org/content/view/133/241/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-4
http://www.physics4u.gr/news/2002/scnews559.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-5
http://energeiakozani.blogspot.com/2009/09/blog-post_19.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82#cite_ref-6
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=647&ArticleID=6751&l=en&t=long
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=647&ArticleID=6751&l=en&t=long
http://www.ipcc.ch/
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7h.html
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2.ΡΤΠΑΝΗ  ΣΨΝ  ΤΔΑΣΨΝ   

2.1.Ρύπανση υδάτων – Ορισμός - Αίτια 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο ρύπανση υδάτων εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα 

φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού των θαλασσών, λιμνών ή 

ποταμών, η οποία είναι ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει ζημιογόνος για τον 

άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς αλλά και τις 

βιομηχανικές διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής.  

Πως δημιουργείται η ρύπανση των υδάτων ; 

Η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται με την απελευθέρωση σε λίμνες, ποτάμια και 

θάλασσες ουσιών οι οποίες είτε διαλύονται, είτε κατακάθονται στον πυθμένα. Οι 

ρύποι αυτοί είναι πάρα πολλοί και αυτό γιατί στο υδάτινο ορίζοντα καταλήγουν και 

οι ρύποι από την ρύπανση της ατμόσφαιρας και του εδάφους μέσω των βροχών και 

της απορροής. 

Με την απελευθέρωση στο νερό ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας ή 

ραδιενέργειας δημιουργείται η θερμική ρύπανση των υδάτων η οποία προκαλεί 

άνοδο στην θερμοκρασία του νερού. Ρύπανση των υδάτων είναι δυνατόν να 

δημιουργηθεί από μικροοργανισμούς των οικιακών αποβλήτων, από οργανικές 

ουσίες όπως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του και από τοξικά μέταλλα. 

Ο άνθρωπος απαιτεί πόσιμο γλυκό νερό για να επιβιώσει, γι` αυτό και σε όλη την 

περίοδο της εξέλιξης του ζούσε κοντά σε ποταμούς και λίμνες. Σο νερό σαν τροφή 

και σαν πρώτη ύλη είναι τόσο στενά δεμένο με τη ζωή, ώστε να μπορεί να 

περιγράψει την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη άρχισε με όλο και μεγαλύτερη απαίτηση για ενέργεια, 

πηγή της οποίας υπήρξε και το νερό. Βιομηχανικές διεργασίες, όπως η ψύξη και η 

πλύση, απαιτούσαν συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ ο αυξανόμενος 
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πληθυσμός, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, χρειαζόταν άφθονο, καθαρό και υγιεινό 

νερό. Η βιομηχανική χρήση του νερού για ψύξη καταλήγει στη θερμική ρύπανση 

του νερού. Κατά τη θερμική ρύπανση, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, 

αυξάνεται η τοξικότητα των χημικών ρυπαντών, επιταχύνεται ο ρυθμός των 

φυσιολογικών λειτουργιών στους οργανισμούς και συχνά καταλήγουν στο θάνατο. 

οβαρότερη, όμως υπήρξε η χημική ρύπανση του νερού από βιομηχανικά 

απόβλητα, αστικά λύματα και γεωργικές απορροές. Και από τότε, ζούμε στην 

εποχή του αλλοιωμένου, ρυπασμένου περιβάλλοντος.                           

           

      

2.2.Ρύπανση από Αστικά Λύματα 

Σα αστικά λύματα συνιστούν ένα θολό υγρό που περιέχει κυρίως νερό, αιωρούμενα 

οργανικά και ανόργανα προϊόντα, στερεά σωματίδια, διαλυμένα συστατικά και 

μικροοργανισμούς. 

Η δυσάρεστη οσμή και το χρώμα τους, κατά μεγάλο μέρος προκαλείται από το 

οργανικό υλικό που υφίσταται αναερόβια διάσπαση από βακτήρια. Οργανικά υλικά 

στα λήμματα είναι συνήθως κόπρανα, υπολείμματα χαρτιού, τροφών, ούρα, 

σαπούνια, απορρυπαντικά, λίπη, έλαια και άλλα. τα ανόργανα συστατικά τους 

περιλαμβάνονται άμμος, άργιλος, αμμωνία, καθώς και νιτρικά, φωσφορικά ή και 

άλλα άλατα. 

ε γενικές γραμμές τα οικιακά ή αστικά λύματα προέρχονται από τις χρήσεις του 

νερού που καταναλώνει ο άνθρωπος για τις ανάγκες του. 

Επειδή τα λύματα είναι πλούσια σε οργανικά θρεπτικά συστατικά,  όταν ρίχνονται 

σε κλειστούς κόλπους, λίμνες ή αργά κινούμενα ποτάμια,  έχουν μεγάλες 

απαιτήσεις οξυγόνου προκειμένου να διασπαστούν από αερόβια βακτήρια και 

μύκητες.  
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την περίπτωση που το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό είναι αρκετό για την 

αποσύνθεση των οργανικών συστατικών των λυμάτων δε δημιουργούνται 

δυσάρεστες οσμές και ιζήματα. Αυξανόμενες όμως συγκεντρώσεις από αυτά τα 

οργανικά συστατικά απαιτούν περισσότερο οξυγόνο για να διασπαστούν.  Με αυτό 

τον τρόπο δημιουργούνται αναερόβιες διασπάσεις και καταστάσεις δυσάρεστες για 

το φυσικό περιβάλλον. 

 Οι επιδράσεις των ρύπων στα νερά μπορεί να είναι αλλοιώσεις φυσικές 

(αύξηση θολερότητας, ελάττωση οξυγόνου) οπότε επιβραδύνεται η βιοαποικοδόμηση 

των οργανικών ουσιών,  επηρεάζονται οι τροφικές αλυσίδες και διαταράσσονται τα 

οικοσυστήματα. Οι  χημικές αλλοιώσεις στα νερά μπορεί να προέρχονται από 

θρεπτικάσυστατικά αλλά και από χημικές τοξικές ουσίες. Σα θρεπτικά συστατικά 

μπορεί να προξενήσουν το φαινόμενο του ευτροφισμού με όλα τα συνοδευτικά 

φαινόμενα.  Οι τοξικές ουσίες (βαριά μέταλλα, οξέα, αλκάλια φυτοφάρμακα) μπορεί 

να προκαλέσουν δηλητηριάσεις στον άνθρωπο, καρκινογένεση και άλλες βλάβες. 

Ειδικά η ρύπανση από βαριά μέταλλα στα ελληνικά υδάτινα συστήματα είναι 

σχετικά χαμηλή με εξαίρεση την περιοχή του Κερατσινίου, τη βιομηχανική περιοχή 

του κόλπου της Ελευσίνας, του Θερμαϊκού κόλπου, του κόλπου της Καβάλας, του 

Παγασητικού και του Πατραϊκού. 
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Απορρίψεις οικιακών ή αστικών λυμάτων ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά, το έδαφος 

και τους γειτονικούς επιφανειακούς φυσικούς αποδέκτες. Οι απορροφητικοί βόθροι 

θεωρούνται ως το χειρότερο μέσω διαθέσεις των ακάθαρτων νερών.  Ακόμα και η 

απόρριψη των αστικών λυμάτων χωρίς επεξεργασία σε θαλάσσιες περιοχές,  σε 

ποταμούς και σε λίμνες αλλοιώνει την ποιότητα των υδάτων τους και την τροφική 

τους κατάσταση με αποτέλεσμα τα οικοσυστήματα αυτά να υποβαθμίζονται και να 

μην εξυπηρετούν τις χρήσεις που μέχρι τώρα στήριζαν όπως τουρισμό, αναψυχή, 

αλιεία. 

Έντονα φαινόμενα ευτροφισμού παρατηρούνται κάθε χρόνο στους κόλπους 

Ελευσίνας, του αρωνικού, του Θερμαϊκού, του Παγασητικού και αλλού. Βακτήρια 

ιοί και παράσιτα που συνήθως βρίσκονται στα αστικά και στα κτηνοτροφικά 

λύματα συσσωρεύονται σε μύδια κυδώνια και άλλους βρώσιμους οργανισμούς που 

προκαλούν δηλητηριάσεις στον άνθρωπο. 

Για να αποφευχθεί η ρύπανση των νερών πρέπει τα αστικά λύματα να υποστούν 

βιολογικό καθαρισμό σε ανάλογες εγκαταστάσεις.     
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2.3.Αγροτική ρύπανση 

Η ρύπανση των υδάτων αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ύπαρξη και 
συνέχεια της ανθρωπότητας. Οι δυσμενείς επιπτώσεις κάθε μορφής ρύπανσης των 
υδατικών πόρων ενός αγροτικού οικοσυστήματος επηρεάζουν όχι μόνο την 
ανθρώπινη υγεία αλλά είναι δυνατόν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες 
οικολογικές καταστροφές σε αυτό. Η ρύπανση των υδάτων προέρχεται κυρίως από 
την ελλιπή διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και οικιακών αποβλήτων με 
αποτέλεσμα την παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων οργανικών και παθογόνων 
μικροοργανισμών στους υπόγειους και επιφανειακούς αποδέκτες. Επίσης, η 
αλόγιστη χρήση απορρυπαντικών, φυτό-προστατευτικών προϊόντων και 
λιπασμάτων, τα οποία εφαρμόζονται για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, 
έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των υδάτων με σύνθετες οργανικές ενώσεις 
και ανόργανες φωσφορικές και νιτρικές ενώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 
υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδατικών αποδεκτών.       
 
Μια από τις πλέον ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου όσο αναφορά την 

ποιότητα των υδάτων είναι η γεωργία. Η ευρεία και τις περισσότερες φορές 

ανεξέλεγκτη χρήση αγροχημικών σκευασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται 

ευρέως από τους καλλιεργητές με κύριο στόχο την αύξηση της απόδοσης της 

αγροτικής παραγωγής τους, αλλά και την προστασία των προϊόντων αυτής από τη 

δράση επιβλαβών οργανισμών, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των υδάτων με 

υψηλές συγκεντρώσεις χημικών ουσιών, η παρουσία των οποίων τα καθιστούν 

ακατάλληλα για κάθε χρήση. τον όρο αγροχημικών σκευασμάτων 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οργανικών και ανόργανων εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων,  
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2.4.Βιομηχανική ρύπανση        

 

Ο άνθρωπος απαιτεί πόσιμο γλυκό νερό για να επιβιώσει, γι` αυτό και σε όλη την 
περίοδο της εξέλιξής του ζούσε κοντά σε ποταμούς και λίμνες. Σο νερό σαν τροφή 
και σαν πρώτη ύλη είναι τόσο στενά δεμένο με τη ζωή, ώστε να μπορεί να 
περιγράψει την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη άρχισε με όλο και μεγαλύτερη απαίτηση για ενέργεια, 
πηγή της οποίας υπήρξε και το νερό. Βιομηχανικές διεργασίες, όπως η ψύξη και η 
πλύση, απαιτούσαν συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες νερού, ενώ ο αυξανόμενος 
πληθυσμός, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, χρειαζόταν άφθονο, καθαρό και υγιεινό 
νερό. Η βιομηχανική χρήση του νερού για ψύξη καταλήγει στη θερμική ρύπανση 
του νερού. Κατά τη θερμική ρύπανση, μειώνεται το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, 
αυξάνεται η τοξικότητα των χημικών ρυπαντών, επιταχύνεται ο ρυθμός των 
φυσιολογικών λειτουργιών στους οργανισμούς και συχνά καταλήγουν στο θάνατο. 

οβαρότερη, όμως υπήρξε η χημική ρύπανση του νερού από βιομηχανικά 
απόβλητα, αστικά λύματα και γεωργικές απορροές. Και από τότε, ζούμε στην εποχή 
του αλλοιωμένου, ρυπασμένου περιβάλλοντος. 
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2.5.Ρύπανση από Πετρελαιοειδή 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσότητες πετρελαίου που λόγω ατυχήματος ή ανθρώπινης αμέλειας διαρρέουν και 
εξαπλώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας, αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες 
αιτίες ρύπανσης και καταστροφής της χλωρίδας και της πανίδας στην έκταση που 
καταλαμβάνουν. Πετρελαιοκηλίδες μπορούν να προκληθούν από ατυχήματα σε 
πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, από τον παράνομο καθαρισμό των δεξαμενών 
καυσίμου των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα  και την απόρριψη χρησιμοποιημένων 
λιπαντικών και υπολειμμάτων καύσης, από ατυχήματα σε εξέδρες υποθαλάσσιων 
γεωτρήσεων πετρελαίου κ.λπ. Η Ελλάδα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο από τη 
διακίνηση και αποθήκευση των πετρελαιοειδών. Η διακίνησή τους γίνεται κυρίως σε 
κλειστούς κόλπους με ιδιαίτερη ναυτιλιακή κίνηση, ενώ η ανάπτυξη και η 
τοποθέτηση των βιομηχανικών περιοχών κατά μήκος του άξονα Θεσσαλονίκης, 
Βόλου, Αθήνας, Πάτρας δημιουργεί πολλαπλού ς κινδύνους ρύπανσης στις 
γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Εξάλλου, με την αποθήκευση των πετρελαιοειδών, 
τόσο στα διυλιστήρια, όσο και στα πρατήρια καυσίμων, διαβρώνονται οι 
εγκαταστάσεις, οπότε το πετρέλαιο και τα προϊόντα του ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά 
και τους υδροφορείς τους.  

Η ρύπανση της θάλασσας αλλά και του εδάφους με πετρελαιοειδή έχει τεράστιες 
συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον. Σο πετρέλαιο είναι ελαφρότερο από το νερό και 
γι' αυτό επιπλέει στην επιφάνειά του. Από τη στιγμή που το πετρέλαιο θα βρεθεί 
στη θάλασσα, αρχίζει μια αργή, φυσική διαδικασία οξείδωσης και βιοδιάσπασής του 
από  μικροοργανισμούς που έχουν την ικανότητα να διασπούν υδρογονάνθρακες. Σο 
υπόλειμμα του πετρελαίου τρεις μήνες περίπου μετά τη δημιουργία της 
πετρελαιοκηλίδας αποτελείται από ένα υδρόφοβο τμήμα, που συσσωματώνεται σε 
σβώλους, και ένα υδρόφιλο τμήμα, το οποίο προσλαμβάνει μεγάλες ποσότητες νερού 
και μετατρέπεται σε ένα παχύρρευστο γαλάκτωμα με τη μορφή ελαιώδους λάσπης, 
που ονομάζεται "μους σοκολάτα". Οι σβώλοι κατακάθονται στο βυθό ή μεταφέρονται 
με τη βοήθεια ρευμάτων στις κοντινές ακτές μαζί με τη "μους σοκολάτα", όπου 
παραμένουν για λίγους μήνες (ακτές με έντονα κύματα) ή και για χρόνια (ήρεμες 
ακτές). Σο 30-40% των πετρελαιοειδών που ρίχνονται στην επιφάνεια της θάλασσας 
αποτελείται από πτητικά συστατικά, τα οποία εξατμίζονται γρήγορα, ενώ τα 
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υπόλοιπα συστατικά σχηματίζουν ένα λεπτό, «μονομοριακό» όπως λέγεται, στρώμα 
πετρελαίου το οποίο εμποδίζει τις φυσικές ανταλλαγές που συμβαίνουν μεταξύ 
νερού και ατμοσφαιρικού αέρα, και οι οποίες είναι απαραίτητες για το βιολογικό 
κύκλο της θαλάσσιας ζωής. 

Σο στρώμα αυτό του πετρελαίου, με άλλα λόγια, μειώνει στο ελάχιστο την 
ανανέωση του νερού με το οξυγόνο του αέρα, εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να 
εισχωρήσουν βαθιά στη θάλασσα για τη φωτοσύνθεση, προκαλεί αύξηση της 
θερμοκρασίας του νερού και υπερβολική ανάπτυξη μικροοργανισμών που 
καταναλώνουν οξυγόνο. Σα μαλάκια και τα φυτά είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε αυτή τη 
ρύπανση γιατί δηλητηριάζονται και πεθαίνουν από ασφυξία. Σο ίδιο συμβαίνει και 
με τα ψάρια εκείνα που δεν εγκαταλείπουν έγκαιρα τη ρυπασμένη περιοχή. Η 
πίσσα που εκβράζεται στις παραλίες καταστρέφει τους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς, ενώ έχει υπολογιστεί ότι απαιτούνται 2-3 χρόνια για να 
αποκατασταθεί μερικώς η παράκτια χλωρίδα. Ψς προς τα πουλιά οι επιπτώσεις της 
ρύπανσης είναι δραματικές. Σα φτερά τους καλύπτονται από πετρέλαιο, δεν 
μπορούν να πετάξουν, πεθαίνουν από το κρύο γιατί δεν έχουν πλέον το μονωτικό 
στρώμα των φτερών και των πούπουλων, ενώ όσα επιβιώνουν, δηλητηριάζονται 
και πεθαίνουν στην προσπάθειά τους να απαλλαγούν από το πετρέλαιο. 

τη Μεσόγειο, λόγω της απουσίας μεγάλων κυμάτων, έντονων καιρικών 
φαινομένων, αλλά και μεγαλύτερης συγκέντρωσης αλατότητας, η φυσική διάλυση 
μιας πετρελαιοκηλίδας δυσχεραίνεται Ο ρυθμός των ποσοτήτων του πετρελαίου που 
βουλιάζουν ή διαλύονται είναι αργός κατά τη 

διάρκεια μιας πετρελαιορύπανσης. Εκτός από τις καταστρεπτικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, αξιοσημείωτες είναι και οι δυσμενείς επιπτώσεις των 
πετρελαιοκηλίδων στην αλιεία και τον τουρισμό στις περιοχές που πλήττονται, 
καθώς και η απώλεια μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου που για να δημιουργηθεί 
από τη φύση χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια. Τπολογίζεται ότι παγκοσμίως 
διαρρέουν στη θάλασσα περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι πετρελαίου το χρόνο. Ψστόσο 
το διάστημα 1981-91 περιορίστηκε σημαντικά το ποσοστό πετρελαιοκηλίδων που 
προέρχονται από ατυχήματα σε δεξαμενόπλοια. 

Τπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των πετρελαιοκηλίδων ανάλογα με 
την περιοχή, τη σύσταση του πετρελαίου και τις καιρικές συνθήκες. υνήθως με 
ειδικά «σάρωθρα» και «φράγματα» συλλέγεται το πετρέλαιο και μεταφέρεται σε 
σταθμούς διάθεσης στη στεριά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ρύπανση 
αντιμετωπίζεται με χημικές ουσίες που έχουν την ιδιότητα να διασπούν το 
πετρέλαιο και συνήθως να το κατακρημνίζουν στον πυθμένα της θαλάσσιας 
περιοχής. Η τελευταία αυτή μέθοδος θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί πλήττονται 
θανάσιμα όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που κατοικούν στη λάσπη του πυθμένα. Σα 
τελευταία χρόνια η επιστημονική έρευνα για την καταπολέμηση των 
πετρελαιοκηλίδων γίνεται πειραματικά και σε μικρής έκτασης κηλίδες, με τη 
βοήθεια γενετικά μεταλλαγμένων βακτηρίων. Η πετρελαιοκηλίδα ψεκάζεται με 
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θρεπτικά συστατικά πλούσια σε άζωτο και φώσφορο, ενώ τα βακτήρια 
αναπτύσσονται και τρέφονται με αυτά, καθώς και από τα συστατικά του 
πετρελαίου, τα οποία τελικά διασπούνται Επειδή τα συνήθη βακτήρια δεν μπορούν 
να καταναλώσουν τα ιδιαίτερα βαριά χημικά συστατικά του πετρελαίου, οι 
επιστήμονες δημιούργησαν γενιές ολόκληρες από 12 συνολικά βακτήρια, τα οποία 
με ξεχωριστές ιδιότητες το καθένα αναλαμβάνουν να διασπάσουν τα διάφορα 
συστατικά του αργού πετρελαίου. 

Μια μέθοδος που ανακοινώθηκε το 1994 για τη σήμανση (μαρκάρισμα) του 
πετρελαίου που μεταφέρεται, πιστεύεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά στο να 
διαπιστώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια ο υπαίτιος πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας: 
στο πετρέλαιο προστίθεται συγκεκριμένη ποσότητα μιας ένωσης που 
περιλαμβάνεται στη σύστασή του, στην οποία όμως ορισμένα άτομα υδρογόνου 
έχουν αντικατασταθεί από άτομα δευτερίου (ισότοπο του υδρογόνου). Μερικά λίτρα 
μιας τέτοιας ένωσης αρκούν για τη σήμανση του πετρελαίου που μεταφέρει ένα 
δεξαμενόπλοιο. 
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2.6.ξινη βροχή 

Η όξινη βροχή είναι ένα μεγάλο οικολογικό πρόβλημα πάνω στη Γη μας. Αναγκάζει 
τα ψάρια και τα φυτά να πεθαίνουν στις λίμνες και τα ποτάμια. Επίσης προκαλεί 
ζημιά στον άνθρωπο, επειδή τρώει αυτά τα ψάρια και τα φυτά ενώ πίνει αυτό το 
νερό. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε μαζί και να 
προσπαθήσουμε να το μειώσουμε. Εντούτοις η όξινη βροχή δεν είναι δημιουργεί 
μόνο αυτά τα προβλήματα. Προκαλεί πολλά ακόμη προβλήματα όπως είναι η 
δηλητηρίαση του αργιλίου. Η όξινη βροχή είναι λοιπόν θανάσιμη. 

Σι είναι όμως η ξινη βροχή; 

Η όξινη βροχή είναι οτιδήποτε πέφτει από τον ουρανό πάνω στον πλανήτη μας, η 
βροχή, το χιόνι, η υγρασία κλπ, και που είναι αφύσικα όξινα. Να μη την συγχέουμε 
με τη μη μολυσμένη βροχή που πέφτει, γιατί εκείνη η βροχή είναι φυσικώς 
ελαφρώς όξινη. Προκαλείται από τη σημερινή βιομηχανία που χρησιμοποιεί πολλές 
χημικές ουσίες για να κατασκευάζει διάφορα προϊόντα. Εντούτοις λόγω της 
δυσκολίας και του κόστους των προϊόντων εκπέμπονται συχνά στην ατμόσφαιρα, 
με ελάχιστη ή καμία επεξεργασία, πολλές χημικές ουσίες. 

Ο όρος πρωτοαναφέρθηκε περίπου 20 χρόνια πριν όταν οι επιστήμονες στη ουηδία 
και τη Νορβηγία θεώρησαν αρχικά ότι η όξινη βροχή μπορεί να προκαλέσει μεγάλη 
οικολογική ζημιά στον πλανήτη. Σο πρόβλημα όμως ήταν, ότι ώσπου να 
καταλάβουν τις επιπτώσεις της όξινης βροχής, το πρόβλημα ήδη είχε γίνει πολύ 
μεγάλο. Η ανίχνευση μιας όξινης λίμνης είναι συχνά αρκετά δύσκολη. Μια λίμνη 
δεν γίνεται όξινη κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. υμβαίνει μέσα σε μία περίοδο 
πολλών ετών, ακόμη και μερικών δεκαετιών. Οι αλλαγές γίνονται συνήθως 
βαθμιαία για αυτές που παρατηρούνται νωρίς. 

την αρχή του 20ού αιώνα οι περισσότεροι ποταμοί και λίμνες, όπως ο ποταμός 
Tovdal στη Νορβηγία, δεν είχαν αρχίσει ακόμα να πεθαίνουν. Εντούτοις μέχρι το 
1926 οι τοπικοί επιθεωρητές παρατηρούσαν ότι πολλές από τις λίμνες άρχιζαν να 
παρουσιάζουν σημάδια θανάτου. Χάρια βρίσκονταν νεκρά στις όχθες πολλών 
ποταμών. Και καθώς ο χειμερινός πάγος άρχιζε να λειώνει βρίσκονταν ολοένα και 
περισσότερα ψάρια νεκρά, πέστροφες κατά κύριο λόγο. Σότε άρχισαν και οι 
επιστήμονες να ψάχνουν για την αιτία του θανάτου. 

Καθώς οι επιστήμονες συνέχισαν να εργάζονται, βρήκαν πολλούς σωρούς νεκρών 
ψαριών, μέχρι και 5000 νεκρά ψάρια σε έναν σωρό, κοντά σε ποταμούς. Σότε 
αποφασίστηκε να σταλούν δύτες για να εξετάσουν το κατώτατο σημείο των 
ποταμών. Η έκπληξη τους μεγάλωσε όταν βρήκαν ότι στους πυθμένες τους 
υπήρχαν πολύ περισσότερα νεκρά ψάρια. Λήφθηκαν τότε πολλά ζωντανά και 
νεκρά δείγματα που στάθηκαν στα εργαστήρια από όλη τη Νορβηγία. 
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ταν εξετάστηκαν τα ζωντανά δείγματα βρέθηκαν να έχουν πολύ λίγο νάτριο στο 
αίμα τους. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της όξινης δηλητηρίασης. Σο 
οξύ εισέρχεται στα βράγχια των ψαριών και τα δηλητηριάζει έτσι ώστε να γίνουν 
ανίκανα να εξαγάγουν το αλάτι από το νερό για να διατηρήσουν  στον οργανισμό 
τους τα επίπεδα του νατρίου. 

Πολλοί επιστήμονες έλεγαν ότι αυτό το όξινο δηλητήριο οφειλόταν στο γεγονός ότι 
βρέθηκε αμέσως μετά από το χειμώνα, όταν το χιόνι και ο πάγος έρεαν κατευθείαν 
στα ποτάμια και τις λίμνες. Θεώρησαν ότι το χιόνι είχε εκτεθεί σε πολλά φυσικά 
φαινόμενα, κάτι που έδωσε στο χιόνι υψηλό όξινο περιεχόμενο. 

Άλλοι επιστήμονες δεν ήταν βέβαιοι ότι αυτή η θεωρία ήταν σωστή επειδή αν εκείνη 
την εποχή το χιόνι προστέθηκε στις λίμνες και τα ποτάμια τα επίπεδα του pH θα 
άλλαζε από, περίπου, 5.2 έως 4.6. Θεώρησαν ότι ένα τέτοιο υψηλό άλμα δεν θα 
μπορούσε να αποδοθεί στις φυσικές αιτίες. Έτσι πίστεψαν ότι οφειλόταν στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Και αυτό ήταν το σωστό. Από την αρχή της βιομηχανικής 
επανάστασης στην Αγγλία η ρύπανση είχε επιπτώσεις σε όλα τα δέντρα, το χώμα 
και τους ποταμούς στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 

Εντούτοις μέχρι σήμερα οι απώλειες των ψαριών υπήρχαν στα Νότια μέρη της 
Ευρώπης. Λόγω της συνεχόμενης έντονης όξινης βροχής οι λίμνες και τα ποτάμια 
άρχισαν να χάνουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν δραστικά την επίδρασή 
της. Ένα μεγάλο μέρος των αλκαλικών στοιχείων, όπως το ασβέστιο και ο 
ασβεστόλιθος, είχαν φύγει από το χώμα. Για αυτές οι λίμνες πρέπει να ανησυχούμε 
γιατί θα σύντομα θα εκλείψουν. 

Σο πρόβλημα είναι ότι το οξύ προκαλεί δυσκολίες στο αναπαραγωγικό σύστημα των 
ψαριών. υχνά τα ψάρια που γεννιούνται στις όξινες λίμνες δεν επιζούν γιατί 
γεννιούνται με ελαττώματα όπως παραμορφωμένες σπονδυλικές στήλες. Αυτό είναι 
ένα σημάδι ότι είναι ανίκανοι να εξαγάγουν αρκετό ασβέστιο από το νερό για να 
αναπτύξουν πλήρως τα οστά τους. 

Επίσης στις λίμνες μολύνεται και η τροφή των ψαριών. ύντομα δεν έχουν αρκετή 
τροφή και στρέφονται στον κανιβαλισμό. ε λίγο υπάρχουν μόνο τα μεγάλα ψάρια 
που στο τέλος πεθαίνουν και αυτά. 

Μέχρι την δεκαετία του '70 πολλοί επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι δεν 
ήταν μόνο το οξύ στο νερό που προκαλούσε τους θανάτους. Είχαν αποδείξει ότι τα 
περισσότερα ψάρια θα μπορούσαν να επιζήσουν σε ένα ρεύμα που είχε ακόμη και 
διαφορά κατά 1 μονάδα στο PH. Μετά από πολλά πειράματα και έρευνα 
διαπίστωσαν ότι το στοιχείο που τους έλλειπε ήταν το αργίλιο 

Σο αργίλιο είναι ένα από τα πιο κοινά μέταλλα στη Γη. Αποθηκεύεται σε μορφή 
χημικών ενώσεων με άλλα στοιχεία στη γη. ταν συνδυάζεται δεν μπορεί να 
διαλυθεί στο νερό και να βλάψει τα ψάρια και τα φυτά. Εντούτοις το οξύ από την 
όξινη βροχή μπορεί εύκολα να διαλύσει το δεσμό μεταξύ αυτών των στοιχείων. Σο 
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αργίλιο μετατρέπεται τότε σε μια πιο διαλυτή κατάσταση από το οξύ. Άλλα 
μέταλλα όπως ο χαλκός (Cu), ο σίδηρος (Fe) κλπ, μπορούν να προκαλέσουν 
παρόμοια αποτελέσματα στα ψάρια. Εντούτοις το αργίλιο είναι το πιο κοινό. 

Παραδείγματος χάριν: CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O 

ε αυτή τη μορφή εύκολα απορροφώνται από το νερό. ταν έρχεται σε επαφή με 
τα ψάρια προκαλεί ενόχληση στα βράγχια. Σότε το ψάρι αντιδρά και δημιουργεί 
μια βλέννα στα βράγχια για να σταματήσει αυτήν την ενόχληση έως ότου περάσει ο 
ερεθισμός. μως το αργίλιο δεν φεύγει πάντα και το ψάρι συνεχίζει να βγάζει όλο 
και περισσότερη βλέννα για να αντιδράσει σε αυτό. Σελικά υπάρχει τόσο πολλή 
βλέννα που φράζει τα βράγχια. ταν αυτό συμβεί τα ψάρια δεν μπορούν πλέον να 
πάρουν αναπνοή. Πεθαίνουν και βυθίζονται στο κατώτατο σημείο της λίμνης. Οι 
επιστήμονες θεωρούν σήμερα ότι το οξύ, το αργίλιο και τις ελλείψεις του ασβεστίου 
ως τους τρεις καθοριστικούς παράγοντες στην εξαφάνιση των ψαριών. 

Επίσης υπάρχει και το πρόβλημα του χλωρίου. ε πολλά μέρη του κόσμου 
βρίσκεται συνήθως στο χώμα. Εάν εισαχθεί στο περιβάλλον των ψαριών αυτό 
μπορεί να είναι αιτία θανάτου. Έχει επιπτώσεις σε πολλούς οργανισμούς ψαριών 
και τα αναγκάζει να πεθάνουν. Επίσης παρεμβαίνει στη διαδικασία φωτοσύνθεσης 
στα φυτά. 

NaOH + HCl ----> NaCl + H2O 

Ο άνθρακας στο νερό μπορεί επίσης να γίνει πολύ επικίνδυνος για τα ψάρια και τα 
φυτά στο νερό εάν συμβεί η παρακάτω αντίδραση: 

CaCO3 + 2HCl -----> CaCl2 + H2CO3 και στη συνέχεια H2CO3----> H2O + CO2 

Σο άλας που δημιουργείται από αυτήν την αντίδραση μπορεί να τα σκοτώσει. 
Παρεμποδίζει άμεσα το νευρικό σύστημα των ψαριών. 

Οι όξινες λίμνες σε ξεγελούν γιατί έχουν μια ειδική ομορφιά. Είναι καθαρές σαν 
κρύσταλλο και έχουν ένα όμορφο πυθμένα από πράσινα άλγη. Ο λόγος που 
συμβαίνει αυτό είναι ότι πολλοί από τους οργανισμούς που αποσυνθέτουν είναι 
νεκροί. Δεν μπορούν να αποσυνθέσουν υλικό όπως τα φύλλα και τα νεκρά ζώα. 
Αυτά τα υλικά βυθίζονται τελικά στο κατώτατο σημείο αντί να περάσουν από τη 
φυσική διαδικασία της αποσύνθεσης. τις όξινες λίμνες η αποσύνθεση είναι πολύ 
αργή. Ολόκληρος ο μεταβολισμός της λίμνης επιβραδύνεται. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου Καναδοί επιστήμονες επί οκτώ χρόνια 
έριχναν θειικό οξύ H2SO4 σε μια λίμνη του Οντάριο για να δουν τα αποτελέσματα 
της μείωσης στο PH κατά τη διάρκεια της περιόδου. το PH 5,9 άρχισαν να 
εξαφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί. Ήταν οι γαρίδες. Άρχισαν με έναν πληθυσμό 
περίπου επτά εκατομμυρίων, αλλά στο pH 5,9 πέθαναν όλες. Μέσα σε ένα χρόνο 
ένα μικρό ψαράκι για δόλωμα πέθανε επειδή δεν μπόρεσε πλέον να αναπαραχθεί. 
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Ση στιγμή που το pH ήταν 5.8, απέτυχαν να παραχθούν οι πέστροφες επειδή 
πολλοί μικρότεροι οργανισμοί που χρησίμευαν ως τροφή τους είχαν εξαφανιστεί. 
Φωρίς τροφή τα παλαιότερα ψάρια δεν είχαν την ενέργεια για αναπαραγωγή. 
ταν το pH έγινε 5,1 διαπιστώθηκε ότι η πέστροφα έγινε κανίβαλος. Θεωρείται ότι 
τότε εξαφανίστηκε η τροφή της, το μικρό ψαράκι. 

ε pH 5,6 οι εξωτερικοί σκελετοί των αστακών μαλάκωσαν και μολύνθηκαν 
σύντομα με παράσιτα, ενώ τα αυγά  τους καταστράφηκαν από μύκητες. ταν το pH 
κατέβηκε σε 5,1 σχεδόν εξαφανίστηκαν. Μέχρι το τέλος του πειράματος κανένα από 
τα σημαντικότερα είδη δεν είχε επιζήσει των δοκιμών με το οξύ. 

Σο επόμενο πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες ήταν να γίνει 
προσπάθεια να γυρίσει πίσω στη λίμνη η ζωή. Μείωσαν στο μισό τη ποσότητα του 
οξέος και σύντομα πάλι άρχισαν να αναπαράγονται πάλι τα ψαράκια. Η ζωή 
τελικά επέστρεψε μέχρις ενός σημείου πίσω στη λίμνη. 

Η νέα θεωρία 

Ένας επιστήμονας στη Νορβηγία, ο Rosenqvist, είχε πρόβλημα να πιστέψει ότι μόνο 
η όξινη βροχή δημιουργούσε επιπτώσεις στις λίμνες κατά τέτοιο θανάσιμο τρόπο. 

"Γιατί κατά τη διάρκεια δυνατής βροχής, οι ποταμοί μπορεί να είναι μέχρι 
δεκαπέντε φορές περισσότερο όξινοι από την ίδια τη βροχή; Δεν μπορεί να είναι η 
βροχή μόνο που καταστρέφει τις λίμνες". ύντομα οι επιστήμονες αναγκάστηκαν να 
δεχτούν αυτήν την θεωρία ελλείψει καλύτερης θεωρίας. 

Σο θειικό οξύ αποτελείται από δύο τμήματα, τα δύο ιόντα. Σο ιόν του υδρογόνου 
είναι αυτό που κάνει μια ουσία οξύ. Σο άλλο ιόν είναι θειικό άλας. ταν υπάρχουν 
περισσότερα ιόντα υδρογόνου μια ουσία είναι πιο όξινη. ταν η βροχή προκαλεί 
υπερχείλιση των ποταμών το νερό περνά μέσω του χώματος. Από τη βιομηχανική 
επανάσταση στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει μια αυξανόμενη συνεχώς ποσότητα 
θείου στο χώμα. τον ποταμό δεν υπάρχει αρκετό θείο για να σχηματιστεί οξύ σε 
μεγάλες ποσότητες. Εντούτοις στο χώμα υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα θείου για να 
βοηθήσει το σχηματισμό του οξέως. ταν το θείο ενώνεται με το νερό το pH γίνεται 
πολύ μικρότερο. Αυτό το φαινόμενο είναι η πιο θανάσιμη επίδραση της όξινης 
βροχής στο νερό.Σο ίδιο το νερό δεν περιέχει αρκετό θείο για να σκοτώνει τους 
πληθυσμούς των ψαριών και των φυτών. Αλλά με τη βοήθεια του θείου στο χώμα 
μπορεί να το κάνει. 

υμπέρασμα 

Η όξινη βροχή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Προκαλεί το θάνατο των λιμνών μας, 
των ποταμών μας, της άγριας ζωής και επιπλέον βλάπτει τους ανθρώπους. Επίσης 
προκαλεί άλλα προβλήματα που είναι πολύ σοβαρά επίσης όπως η ελευθέρωση του 
αργιλίου και του μολύβδου στις παροχές του νερού μας. Τποφέρουμε δυστυχώς 
λόγω αυτής. Ελπίζουμε η όξινη βροχή στο μέλλον να μειωθεί με τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί. 
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3.ΡΤΠΑΝΗ  ΕΔΑΥΨΝ 

Ο όρος "ρύπανση" του εδάφους αναφέρεται στη μείωση της ικανότητας του εδαφικού 
οικοσυστήματος να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες, ως αποτέλεσμα της 
εναπόθεσης οργανικών ή ανόργανων ουσιών. Η ρύπανση του εδάφους είναι μια 
ειδική περίπτωση της ευρύτερης έννοιας του όρου υποβάθμιση της ποιότητας του 
εδάφους και αναφέρεται στην χημική του υποβάθμιση. Οι διάφορες χημικές ουσίες 
που προκαλούν τη ρύπανση του εδάφους μπορεί να προέρχονται είτε από διάφορες 
φυσικές διεργασίες (φυσικοί ρύποι), είτε να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων (ανθρωπογενείς ρύποι). Η είσοδος ρύπων στο έδαφος είναι επίσης 
πολύ πιθανό να προκαλέσει ρύπανση νερών. 

Η ύπαρξη των διάφορων χημικών ουσιών στο έδαφος δε συνιστά από μόνη της 
ρύπανση. Οι χημικές αυτές οργανικές και ανόργανες ουσίες για να χαρακτηρισθούν 
ως ρύποι και να προκαλέσουν ρύπανση στο εδαφικό οικοσύστημα, πρέπει να 
παρεμποδίζουν μία ή περισσότερες εδαφικές λειτουργίες.  

 
Ρύπανση από αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων 

 

3.1.Οι Κυριότερες Αιτίες Ρύπανσης των Εδαφών   
Ορισμένες από τις βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών είναι:   
∙ τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
∙ τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων   
∙ τα υγρά και στερεά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών 
∙ τα αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους 
  υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης σε υψηλές θερμοκρασίες 
∙ η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου,  λιπαντικών υλών και 
  ελαστικών τροχοφόρων 
∙ η ρύπανση από απόβλητα μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων 
∙ η ρύπανση από βαρέα μέταλλα που προέρχονται από χημικές 
  βιομηχανίες,  καύση στερεών και υγρών ορυκτών καυσίμων και άλλες 
  διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων 
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 Υυτοφάρμακα 

 
 
 
 
 
 
 
 

Με στόχο την αύξηση της απόδοσης της καλλιεργήσιμης γης η χρήση των 
φυτοφαρμάκων (παρασιτοκτόνων, εντομοκτόνων, αντιβιοτικών, αυξητικών 
ορμονών των φυτών, κ.ά.) παρουσιάζει αλματώδη αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η ολοένα και αυξανόμενη όμως χρήση τους έφερε πολύ γρήγορα στην επιφάνεια τις 
αρνητικές επιπτώσεις τους αφού τα περισσότερα είναι ενώσεις μεγάλης τοξικότητας 
και με μεγάλο βαθμό βιολογικής συσσώρευσης (π.χ. εκείνα που περιέχουν 
χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, διάφορες οργανικές και οργανομεταλλικές 
ενώσεις, φωσφορούχες οργανικές ενώσεις, ανόργανες ενώσεις και κυρίως ανόργανα 
άλατα των μετάλλων – αρσενικό (As), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu) κ.ά.). 
 
Σα φυτοφάρμακα μετά τη χρήση τους υφίστανται μια σειρά φυσικών, χημικών και 
βιολογικών διαδικασιών (υδρόλυση, οξείδωση, διάσπαση, μεταφορά, εξάτμιση, κ.ά.) 
με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν το νερό και το έδαφος και να εμφανίζονται σε 
επικίνδυνες συγκεντρώσεις στα τρόφιμα (λαχανικά, φρούτα, κρέας, κ.λπ.) και στο 
ανθρώπινο σώμα. 
 
Σα περισσότερα φυτοφάρμακα απορροφώνται από το γαστρεντερικό σωλήνα αλλά 
και από το δέρμα και τους πνεύμονες και μεταφέρονται στους ιστούς του 
ανθρώπινου σώματος με την κυκλοφορία του αίματος. Προξενούν χρόνιες 
δηλητηριάσεις, σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία του νευρικού συστήματος ενώ 
ορισμένα από αυτά έχουν και καρκινογόνο δράση. 
 
Από το πλήθος των αναλύσεων που έχουν γίνει σε διάφορα ερευνητικά εργαστήρια 
σ’ όλο τον κόσμο προκύπτει ότι είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός στη σημερινή 
εποχή οργανισμών στο σώμα των οποίων να μην υπάρχουν ίχνη φυτοφαρμάκων. 
ύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, βρίσκονται ακόμα και σήμερα ποσότητες 
χλωριωμένων εντομοκτόνων σε εδάφη και ζώα μολονότι έχουν περάσει πάνω από 
20 χρόνια από την απαγόρευση της χρήσης τους (π.χ. έχουν βρεθεί εδάφη που 
περιέχουν μέχρι 2 κιλά DDT ανά στρέμμα). 
 
Η ρύπανση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα, όπως υποστηρίζουν πολλοί 
ερευνητές, έχει προχωρήσει πια τόσο πολύ ώστε, ακόμα και αν σταματήσει σήμερα 
η χρήση τους, η επαναφορά του εδάφους στην κανονική του κατάσταση εκτός από 
χρόνο απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά και εκτεταμένα προγράμματα.  
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 τερεά απόβλητα - Ραδιενεργά κατάλοιπα 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σα στερεά απόβλητα (οικιακά και βιομηχανικά) ρυπαίνουν το έδαφος με τις 
επικίνδυνες χημικές ενώσεις που περιέχουν ενώ με τη διάλυση και τη μεταφορά 
των ενώσεων αυτών οι ρυπογόνες ουσίες διασκορπίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. 
Εξαιρετικά επικίνδυνα είναι τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα που περιέχουν 
βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg), κάδμιο (Cd), ψευδάργυρος 
(Zn), χαλκός (Cu), νικέλιο (Ni), Αρσενικό (As) κ.ά. ε περίπου 50 εκατ. στρέμματα 
στην Ουκρανία και 3 εκατ. στρέμματα στη Λιθουανία, κυρίως σε οικισμούς και 
βιομηχανικές περιοχές, έχουν καταγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων (ΕΕΑ 2003). 
 
Σα χημικά στοιχεία που περιέχονται στα οικιακά και τα βιομηχανικά στερεά 
απόβλητα εμφανίζονται στο έδαφος σε μικρές ποσότητες. Ψστόσο η είσοδος τους στις 
τροφικές αλυσίδες και η βιολογική τους συσσώρευση αυξάνει εξαιρετικά την 
τοξικότητα τους. Έτσι σε ανώτερους οργανισμούς όπως στον άνθρωπο, σε πολλά 
θηλαστικά, πουλιά και μεγάλα ψάρια παρατηρούνται συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων ανώτερες κατά χιλιάδες φορές από τις συγκεντρώσεις των ίδιων 
στοιχείων στο έδαφος. 
 
την Ευρώπη, οι πιο εκτεταμένες και πιθανά οι πιο έντονα ρυπασμένες περιοχές 
βρίσκονται γύρω από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ζώνες, από το Nord-Pas de 
Calais της Γαλλίας ως το Rhein-Ruhr της Γερμανίας, κατά μήκος του Βελγίου και 
της Ολλανδίας, αλλά και στη νότια Βρετανία. Μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών, 
των οποίων οι πιθανότητες ρύπανσης του εδάφους σε τοπικό επίπεδο είναι υψηλές, 
περιλαμβάνονται το Saar της Γερμανίας, το Po της βόρειας Ιταλίας και το «Μαύρο 
Σρίγωνο» που βρίσκεται μεταξύ Πολωνίας – Σσεχίας – λοβακίας (ΕΕΑ 2003). 
 
Ψστόσο, η διάθεση των απορριμμάτων, ακόμα και των οικιακών, αποτελεί πάντα 
ένα μεγάλο ζήτημα για τη ρύπανση του εδάφους. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των 
απορριμμάτων σε σκουπιδότοπους και χωματερές, συνιστά έναν κίνδυνο. τη χώρα 
μας εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα μας περισσότεροι από 1.500 τέτοιοι χώροι 
ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΦΑΔΑ).  
Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
των στερεών αποβλήτων με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. με ανακύκλωση 
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ορισμένων υλικών (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί), υγειονομική ταφή, 
λιπασματοποίηση, άλεση και πολτοποίηση καθώς και με την καύση των 
απορριμμάτων. 
 
Ιδιαίτερα επικίνδυνα, τοξικά και μολυσματικά είναι τα απορρίμματα των 
νοσοκομείων. υνήθως τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται χωριστά ή καίγονται 
σε ειδικούς κλιβάνους προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. 
 
Περισσότερο επικίνδυνα θεωρούνται τα ραδιενεργά κατάλοιπα γιατί δημιουργούν 
σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σα 
ραδιενεργά κατάλοιπα προέρχονται από τις πυρηνικές δοκιμές, από τη χρήση 
πυρηνικών όπλων και από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις (π.χ. πυρηνικά 
εργοστάσια). Σα ραδιενεργά κατάλοιπα μεταφέρονται από το έδαφος στα φυτά. Σο 
πέρασμα τους στις τροφικές αλυσίδες και η βιολογική τους συσσώρευση και μάλιστα 
επιλεκτικά (π.χ. ιώδιο στο θυρεοειδή αδένα, στρόντιο στα οστά, καίσιο στους ιστούς) 
αποτελούν φοβερή απειλή για κάθε είδους ζωή και κυρίως για τα ανώτερα ζώα και 
τον άνθρωπο (προκαλούν καρκίνο και γενετικές μεταλλάξεις). Οι συνέπειες του 
ατυχήματος στο Chernobyl (1986) εξακολουθούν να είναι επιβαρυντικές για αρκετά 
εδάφη της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Οι πυρηνικές δοκιμές, η εξόρυξη και 
επεξεργασία ουρανίου και η παραγωγή πυρηνικών καυσίμων έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τα εδάφη των χωρών της πρώην οβιετικής Ένωσης. Μάλιστα, σε 
ορισμένες περιοχές, όπως στο Kyrgysztan και στο Καζακστάν, ραδιενεργά 
απόβλητα εξακολουθούν να βρίσκονται αποθηκευμένα χωρίς επαρκή 
προστατευτικά μέτρα. 
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Αστικά απορρίµµατα (municipal waste)  αποτελούνται από τρόφιµα,  χαρτί,  
γυαλί, πλαστικά,  φυτικές ύλες,  υφάσµατα,  ξύλο,  ελαστικά κ.ά.  Πιθανόν πολλές 
φορές να περιέχουν και  µικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων,  όπως:  
χρώµατα,  ορυκτέλαια, απορρυπαντικά κ.λπ. ε πολλές χώρες, λόγω εφαρµογής 
προγραµµάτων ανακύκλωσης σε χαρτί, µέταλλα, γυαλί τα απορρίµµατα 
περιέχουν µικρές ποσότητες των υλικών αυτών. Σα απορρίµµατα περιέχουν και 
ποσότητα νερού, σε ποσοστό που κυµαίνεται από 25-60%. Σα 
στραγγίσµατα ή διασταλάζοντα (leachates)  από χώρους διάθεσης ή ταφής στερεών 
αποβλήτων είναι πλούσια σε ενώσεις του αζώτου,  χλωριόντα, µόλυβδο, σίδηρο κ.ά.  
και µπορεί να αποτελέσουν σηµαντική αιτία ρύπανσης και µόλυνσης των 
υπόγειων νερών (βλ.  κεφάλαιο 6).  

   
 
 
Σα απόβλητα  µεταλλευτικής δραστηριότητας (mining waste)  παράγονται κατά την 
εξόρυξη ορυκτών πόρων σε ανθρακορυχεία, µεταλλεία και αποτελούνται από ένα 
ετερογενές µίγµα νερού και κονιορτοποιηµένου ορυκτού και πιθανά περιέχουν και 
βαρέα µέταλλα, ως παραπροϊόντα.   
   
Με τις διαδικασίες αποκάλυψης των  µεταλλευµάτων αφαιρείται ο προστατευτικός 
εδαφικός  µανδύας και έτσι οι πιθανοί ρύποι οδηγούνται κατευθείαν στους 
υδροφόρους ορίζοντες.  υχνά οι  µεταλλευτικές εργασίες επεκτείνονται κάτω από 
την επιφάνεια του υπόγειου νερού και απαιτείται στράγγιση. Σο νερό αυτό είναι 
πλούσιο σε µέταλλα, γνωστό ως όξινο νερό  µεταλλείου.  Οι εκσκαφές  µετά το 
πέρας της εκµετάλλευσης χρησιµοποιούνται συνήθως σαν χώροι απόθεσης 
απορριµµάτων  µε πιθανή ρύπανση των υπόγειων νερών. Οι αποθέσεις τους, λόγω 
της µικρής διατµητικής αντοχής είναι ασταθείς 
και παρουσιάζουν µεγάλες καθιζήσεις.    την Ελλάδα το πρόβληµα εντοπίζεται 
στην παραγόµενη τέφρα των λιγνιτορυχείων (Μεγαλόπολη, Πτολεµαΐδα). ε 
περιπτώσεις που τα παραγόµενα απόβλητα των ορυχείων ή διάφορα 
παραπροϊόντα (εξόρυξη λατοµικών ορυκτών) δεν είναι επικίνδυνα, µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν ως δοµικά υλικά για επιχωµατώσεις κ.λπ. 
  
 



- 39 - 

 

 ξινη βροχή 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η επίδραση της όξινης βροχής στα εδάφη εντοπίζεται στην αποσάθρωση (φυσική 
και χημική) των πετρωμάτων και συνεπώς στην απελευθέρωση βαρέων μετάλλων. 
Σα μέταλλα αυτά στη συνέχεια περνούν στα νερά και στο έδαφος και έτσι 
επηρεάζεται άμεσα η ζωή των φυτών και των υδρόβιων οργανισμών. 
Σα αργιλικά εδάφη, για παράδειγμα, λόγω της επίδρασης της όξινης βροχής, 
χάνουν τη συνοχή τους και διαλυόμενα ελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες 
αλουμινίου (Αl) ενώ με την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων 
δημιουργείται θειικό ασβέστιο (γύψος) και νιτρικό ασβέστιο που είναι ενώσεις 
υδροδιαλυτές. 
Σαυτόχρονα η όξινη βροχή προσβάλλει το ριζικό σύστημα των φυτών με την 
εξουδετέρωση οργανισμών που προσλαμβάνουν άζωτο και άλλα χρήσιμα 
συστατικά όπως ασβέστιο και νάτριο. τη θέση τους ενεργοποιούνται βαρέα 
μέταλλα (όπως αλουμίνιο) που είναι τοξικά και επηρεάζεται η βασική λειτουργία 
της φωτοσύνθεσης και η καρποφορία των φυτών. 
Έτσι αποδυναμώνονται οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών έναντι των ξηρασιών, 
παγετών, παρασίτων και εντόμων και τα φυτά οδηγούνται στο θάνατο. 
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3.2.Επιπτώσεις από την ρύπανση του εδάφους   
 
Η ρύπανση του εδάφους έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώπου αφού 
οι τοξικές ουσίες του εδάφους μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και υπομονεύουν 
την υγεία του. Ακόμα ορισμένοι φυτικοί οργανισμοί όπως τα λαχανικά δεν 
μεταβολίζουν  πλήρως αυτές τις ουσίες (κυρίως τα νιτρικά) με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται η συγκέντρωση τους στην φυτική μάζα και διαμέσου των τροφικών 
αλυσίδων να περνούν στον  άνθρωπο. Σα φυτοφάρμακα έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα αλλά παρουσιάζουν όμως και σοβαρά μειονεκτήματα όπως την 
συσσώρευση τους κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας  και τα προβλήματα που 
δημιουργούν σε όλους τους  οργανισμούς του οικοσυστήματος που επιδρούν και όχι 
μόνο στους εχθρούς των καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση τους ακόμα έχει 
σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ανθεκτικών στελεχών των εχθρών 
των καλλιεργειών  και την εμφάνιση καινούργιων ασθενειών.  ημαντική είναι η 
αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα διάφορα μη ανακυκλώσιμα 
απόβλητα.  
  

3.2.1.Επιπτώσεις στην υγεία 

Οι συνέπειες των φυτοφαρµάκων στην υγεία είναι άµεσες ή µακροχρόνιες και 
σηµαντικές.  Αρχικά,  µπορούν να υπάρξουν ατυχήµατα δηλητηριάσεων που ίσως 
προκαλέσουν µέχρι και θάνατο ή ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία όσων έχουν 
δηλητηριαστεί.  σον αφορά τις µακροχρόνιες βλάβες,  οι κυριότερες 
επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό είναι προβλήµατα στο νευρικό και 
αναπνευστικό σύστηµα,  βλάβες στο συκώτι και τα νεφρά,  διάφορες αλλεργίες,  
επιδράσεις στο αίµα αλλά µπορεί να υπάρξει µέχρι και πρόκληση καρκίνου 
διαφόρων µορφών. Οι µακροχρόνιες επιπτώσεις προκαλούνται κυρίως µέσα από 
την τροφική αλυσίδα διότι περνάνε, πριν προλάβουν να διασπαστούν, στον 
ανθρώπινο οργανισµό µε τη λήψη φυτικών τροφών ή µε προϊόντα ζώων,  τα 
οποία τρέφονται µε φυτικές τροφές και έτσι φτάνουν σ' αυτά οι βλαβερές ουσίες.  
 
Από την άλλη µεριά,  τα λιπάσµατα δεν απορροφώνται τελείως από τα φυτά 
και είναι δηλητηριώδη για τα ζώα και τους ανθρώπους. Μάλιστα µπορούν να 
γίνουν τροφή για φυτικούς µικροοργανισµούς που καθώς αυξάνονται υπερβολικά 
καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες οξυγόνου,  κάνοντας έτσι αδύνατη τη ζωή στους 
υπόλοιπους οργανισµούς, φυτικούς και ζωικούς. Πολλά από αυτά µάλιστα 
εκκρίνουν τοξίνες. 
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 3.2.2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ 
Οι συνέπειες των φυτοφαρµάκων στο περιβάλλον µπορούν να είναι πολύ 
µεγάλες.  Οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρµακα επηρεάζουν και 
καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ολόκληρες οµάδες ζώων 
και εντόµων (βλαβερών και ωφέλιµων) εξαφανίζονται ενώ και η χλωρίδα µας, 
όπως είναι τα µικρά φυτά και δέντρα, καταστρέφονται. Σο ανησυχητικό µε τις 
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον ένα φυτοφάρµακο είναι πως δεν είναι 
πάντοτε ορατές και µετρήσιµες.  
 
Επιπλέον,  τα λιπάσµατα µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα. Σα χηµικά λιπάσµατα καταστρέφουν το έδαφος µε δύο τρόπους. 
Κατ’ αρχήν προκαλούν χηµική διάβρωση,  αποσυνθέτοντας την κολλοειδή ουσία 
τουαργίλου. Έπειτα, µε κάποιες αντιδράσεις δηµιουργούν ένα είδος σόδας που 
προκαλεί τη λεγόµενη τσιµεντοποίηση του εδάφους,  δηλαδή το έδαφος σε βάθος 
10-50 cm γίνεται σκληρό σαν πέτρα 
 
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα,  ενώ η µη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων τείνει να αποτελέσει έναν εφιάλτη για τη χώρα µας. Οι επιπτώσεις από 
την αλόγιστη διάθεσή τους είναι η αυτανάφλεξη (εκδήλωση πυρκαγιών) που 
µπορεί να οδηγήσει σε ερηµοποίηση περιοχών,  παραγωγή επικίνδυνων αερίων για 
την χλωρίδα και την πανίδα και τέλος ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα.  
Οι επιπτώσεις από τα ραδιενεργά κατάλοιπα µπορούν να είναι τροµακτικά 
σοβαρές. ε ατυχήµατα, όπως στο πυρηνικό ατύχηµα του Σσερνόµπιλ (1986) , 
µετά από σχεδόν 30 χρόνια, η ραδιενέργεια έχει περάσει στο υπέδαφος και στην 
τροφική αλυσίδα.  Κάθε είδος ζωής όταν εκτίθεται σε τόσο µεγάλο βαθµό 
ακτινοβολίας θεωρείτε µολυσµένο 
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3.3.Σρόποι αντιμετώπισης 
 
Μέχρι σήµερα το έδαφος δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο ειδικών µέτρων 
προστασίας σε κοινοτικό επίπεδο.  Η προστασία του εδάφους εξασφαλίζεται µε 
διάφορες διατάξεις, οι οποίες είτε συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος 
είτε αφορούν άλλους πολιτικούς τοµείς όπως η γεωργία ή η αγροτική ανάπτυξη.  
Εντούτοις µε τις εν λόγω διατάξεις δεν εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία του,  
λόγω της ποικιλίας των στόχων και των πεδίων εφαρµογής τους.  
 
Επιβάλλεται να αναληφθεί συντονισµένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω 
της σηµασίας που έχει η κατάσταση του εδάφους για άλλα ήδη ρυθµισµένα σε 
κοινοτικό επίπεδο θέµατα περιβάλλοντος ή επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και 
λόγω του κινδύνου πρόκλησης στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά κατά την 
αποκατάσταση µολυσµένων τοποθεσιών,  εξαιτίας των ενδεχόµενων 
διασυνοριακών επιπτώσεων και των διεθνών διαστάσεων του εν λόγω 
προβλήµατος.  
 
Η θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) προτείνει µέτρα µε στόχο την προστασία του εδάφους και τη 
διαφύλαξη της ικανότητάς του να επιτελεί τις οικολογικές,  οικονοµικές,  
κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες του   
 
Η στρατηγική προβλέπει τη διαµόρφωση νοµοθετικού πλαισίου για την 
προστασία και τη βιώσιµη αξιοποίηση του εδάφους, την ενσωµάτωση της 
προστασίας του εδάφους στις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές,  την ενίσχυση του 
αντίστοιχου γνωστικού υπόβαθρου, καθώς και τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του 
κοινού.  
 
Η πρόταση οδηγίας αποτελεί µείζον στοιχείο της στρατηγικής και θα 
επιτρέψει στα κράτη µέλη να λάβουν τα δέοντα µέτρα ανάλογα µε τις τοπικώς 
επικρατούσες συνθήκες.  Προβλέπει µέτρα που αποσκοπούν στον εντοπισµό των 
προβληµάτων, στην πρόληψη της υποβάθµισης του εδάφους και στην 
αποκατάσταση των ήδη υποβαθµισµένων ή µολυσµένων εκτάσεων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

 http://www.lifesos.eu/index.php/el/pollution 

 www.aegean.gr/environment/antoniadis/.../SoilContamination.doc 

 http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto_files_/edafos.pdf 

 http://sh-nobi.blogspot.gr/2009/10/blog-post_08.html 

 http://hiliomatis.wordpress.com/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%
B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/ 

 http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/Bioremediation%20for%20web
%20site-EAP.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lifesos.eu/index.php/el/pollution
http://www.aegean.gr/environment/antoniadis/.../SoilContamination.doc
http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto_files_/edafos.pdf
http://sh-nobi.blogspot.gr/2009/10/blog-post_08.html
http://hiliomatis.wordpress.com/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/
http://hiliomatis.wordpress.com/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD/
http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/Bioremediation%20for%20web%20site-EAP.pdf
http://www.prosodol.gr/sites/prosodol.gr/files/Bioremediation%20for%20web%20site-EAP.pdf
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Μπερτσιμά Αναστασία 
Μπούρχα Γιώτα 
Μπούργος Δημήτρης 
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ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 

 
 Πυρήνες 

 Ραδιενεργά στοιχεία και χρόνος ημιζωής 

 Βλάβες από ακτινοβολία 

 Πυρηνική σχάση και πυρηνική σύντηξη 

 Πυρηνικό ατύχημα του Σσερνόμπιλ 

 Πυρηνικά απόβλητα 

 Βιβλιογραφία 
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4.1.ΠΤΡΗΝΕ 

Οι περισσότεροι από τους πυρήνες, που υπάρχουν στη φύση ή έχουν 
παραχθεί τεχνητά στο εργαστήριο, είναι ασταθείς. Διασπώνται δηλαδή σε 
άλλους πυρήνες οι οποίοι είναι σταθερότεροι.  

Γιατί όμως μερικοί πυρήνες είναι σταθεροί και άλλοι όχι; 

Γενικά το θέμα αυτό είναι πολύπλοκο. Ψστόσο μερικά γενικά 
χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν κατανοητά από το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

Ας θεωρήσουμε έναν πυρήνα με μεγάλο ατομικό αριθμό Ζ, στον οποίο οι 
ηλεκτρικές απωστικές δυνάμεις μεταξύ των πρωτονίων μόλις που 
αντισταθμίζονται από τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, που όμως δρουν 
μόνο μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων. Αν συνεχίσουμε να προσθέτουμε 
πρωτόνια, ο πυρήνας γίνεται αρκετά μεγάλος και οι ηλεκτρικές 
απωστικές δυνάμεις υπερισχύουν των πυρηνικών με αποτέλεσμα τη 
διάσπαση του πυρήνα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που οι μεγάλοι πυρήνες έχουν πιο πολλά 
νετρόνια από ό,τι πρωτόνια. Σο πλεόνασμα των νετρονίων συμβάλλει 
στην ισχυρή πυρηνική σύνδεση, χωρίς να συνοδεύεται από παράλληλη 
αύξηση της άπωσης Coulomb. 
 Η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρήνας μετατρέπεται σε έναν άλλο 
διαφορετικού στοιχείου ονομάζεται μεταστοιχείωση.  

 

 
  

 

 

 

ταν ένας πυρήνας 
μετατρέπεται αυθόρμητα σε άλλο πυρήνα, εκλύεται ενέργεια με 
ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας. Σο φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
ραδιενέργεια.  
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4.2.ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ 
ΗΜΙΖΨΗ 
 

Ημιζωή ονομάζεται η 
περίοδος της αντίδρασης της 
μισής ποσότητας των 
ενεργών αντιδρώντων, όπου η 
αντίδραση μπορεί να 
είναι χημική ή πυρηνική. Έστω 
Α η ποσότητα ενός αντιδρώνος 
που θεωρητικά θα αντιδράσει 
όλο, τότε σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα η μισή 
ποσότητα της ουσίας αντιδρά, 
άρα χάνεται, ώστε να έχει 
μείνει η μισή ποσότητα από την αρχική. Σο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα είναι χαρακτηριστικό για κάθε αντίδραση και εξαρτάται ή δεν 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση του αντιδρώντος. Έτσι, η ποσότητα του 
στοιχείου συναρτήσει ισαπέχοντων χρονικών στιγμών είναι 
φθίνουσα γεωμετρική πρόοδος, ενώ γενικά είναι φθίνουσα εκθετική 
συνάρτηση του χρόνου. Αυτή η σχέση ποσότητας αντιδρώντος και 
χρόνου αποδεικνύεται θεωρητικά. Ο χρόνος ημιζωής επηρεάζει πρακτικά 
και την ανθρώπινη αντίληψη της αντίδρασης: μπορεί ο χρόνος να είναι 
εκατομύρια χρόνια, ώστε η αντίδραση ουσιαστικά να μη συμβαίνει, ή να 
είναι εξαιρετικά μικρός, ώστε η αντίδραση να συμβαίνει για την 
ανθρώπινη αντίληψη ακαριαία ή πολύ γρήγορα. ταν η ποσότητα του 
αντιδρώντος είναι πλέον αμελητέα (τυπικά μετά από 10 ημιζωές) και δε 
γίνεται να εντοπιστεί, θεωρούμε ότι τελείωσε η αντίδραση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%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%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%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ή ημιζωή T1/2 είναι ο χρόνος που 
απαιτείται, ώστε ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων να μειωθεί στο 
μισό του αρχικού αριθμού Ν0. τη συνέχεια πάλι οι μισοί από εκείνους 
που απομένουν διασπώνται μέσα στο επόμενο διάστημα T1/2 κ.ο.κ.  

το σχήμα φαίνεται ότι ο αριθμός των πυρήνων που απο μένουν, μετά 
από διαδοχικά χρονικά διαστήματα T1/2 είναι Ν0/2 Ν0/4, Ν0/8 κ.ο.κ. 

Αποδεικνύεται ότι η μαθηματική μορφή της καμπύλης του σχήματος 
είναι: 
  

  N = N0e-λt 

 

Αν στη σχέση βάλουμε Ν = Ν0/2 έχουμε: 
  

N02 = N0e-λT
1/2     ή     12 = e-λT

1/2 
  

από όπου λογαριθμίζοντας παίρνουμε τη σχέση που συνδέει την ημιζωή 
με τη σταθερά λ. Δηλαδή: 
  

  T1/2 = ln2λ = 0,693λ  

  

Εξετάζοντας τους γνωστούς χρόνους υποδιπλασιασμού διαπιστώνουμε 
μια αφάνταστα μεγάλη ποικιλία. το ένα άκρο βρίσκονται μερικά 
εξαιρετικά βραχύβια στοιχειώδη σωματίδια με χρόνους υποδιπλασιασμού 
10-20s ή και λιγότερο. το άλλο άκρο βρίσκονται οι ραδιενεργοί πυρήνες 
με χρόνους υποδιπλασιασμού που κυμαίνονται από 10-3s μέχρι και 
περισσότερο από 1015 χρόνια. 
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4.3.ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Η λειτουργία των κυττάρων μπορεί να διαταραχθεί σοβαρά, όταν 
σχηματισθούν μέσα στο κύτταρο δραστικά ιόντα ή ρίζες ως αποτέλεσμα 
της ακτινοβολίας. Για παράδειγμα, σχηματισμός ιόντων υδροξυλίου και 
υδρογόνου μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις διάσπασης δεσμών 
σε πρωτεΐνες και να επιφέρει αλλαγές στο γενετικό υλικό των κυττάρων 
(DNA). Μεγάλες ποσότητες ακτινοβολίας καταστρέφουν μεγάλο αριθμό 
μορίων σε ένα κύτταρο και προκαλούν το θάνατο του. Αν και ο θάνατος 
ενός κυττάρου δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα, ο θάνατος πολλών 
κυττάρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μη αντιστρεπτή βλάβη του 
οργανισμού. 

Είναι πιθανόν επίσης κύτταρα που θα επιζήσουν από την ακτινοβολία 
να έχουν υποστεί βλάβες και κατά τον πολλαπλασιασμό τους να 
δημιουργήσουν νέα μεταλλαγμένα κύτταρα που πολύ συχνά οδηγούν 
στην εμφάνιση καρκίνου. 

Βλάβες από ακτινοβολία μπορεί να προκληθούν επίσης και στο 
γενετικό υλικό των γενετικών κυττάρων. την περίπτωση αυτή οι 
αλλαγές των γονιδίων οδηγούν σε μεταβολές διάφορων 
χαρακτηριστικών των απογόνων του οργανισμού. 
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4.4.ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΑΗ ΚΑΙ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΤΝΣΗΞΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγμα σχάσης που προκλήθηκε από το 
βομβαρδισμό ενός πυρήνα Ουρανίου-235 με θερμικό 
νετρόνιο. Από την αντίδραση ελευθερώνονται τρία 
νετρόνια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας 
ασταθής ατομικός πυρήνας διασπάται (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 πυρήνες με συγκρίσιμες 
μάζες. τα βαρύτερα στοιχεία η σχάση είναι εξώθερμη 
αντίδραση αποδίδοντας στο περιβάλλον ενέργεια ως ακτινοβολία γ και 
ως κινητική ενέργεια των θραυσμάτων. 

τα παραπροϊόντα της 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. ε 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. Ένας βαρύς πυρήνας μπορεί να κατεβάσει την συνολική του 
ενέργεια αν χωριστεί σε μικρότερους πυρήνες αλλά το φράγμα 
δυναμικού που πρέπει να περάσει για να το επιτύχει είναι τόσο μεγάλο 
που καθιστά τέτοια γεγονότα πολύ σπάνια. Για παράδειγμα ο χρόνος 

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%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
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%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82
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ημιζωής για την σχάση τού 232U είναι κάπου 100 τρισεκατομμύρια 
χρόνια. Σην ίδια στιγμή ο χρόνος ημιζωής του για α-διάσπαση είναι 
λιγότερο από 3 χρόνια (Σο κανάλι τής αυθόρμητης σχάσης δεν γίνεται 
σημαντικό πριν Α>240). Πρώτα όμως ανακαλύφθηκε η σχάση που 
προκαλείται από προηγούμενη αντίδραση. Σο γνωστότερο παράδειγμα 
είναι τού 235U που αντιδρά με θερμικά νετρόνια. υντίθεται 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. 
Ένα τυπικό κανάλι είναι η αντίδραση: 

 

Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε αυτό το παράδειγμα είναι 
κάπου 180 MeV. Σα δύο νετρόνια που παράγονται σε αυτό το 
παράδειγμα (την στιγμή τής σχάσης) λέγονται άμεσα νετρόνια και σε 
αντιδιαστολή με τα καθυστερημένα νετρόνια που θα παραχθούν μέσω 
τών θυγατρικών 92Kr 142Ba (ή παραγώγων τους) οι οποίοι έχουν 
πλεόνασμα νετρονίων (τα βαρύτερα σταθερά ισότοπά τους είναι τα 
ισότοπα του Κρυπτού 86Kr και του Βαρίου 138Ba). 

Η διάσπαση του ατόμου επιτεύχθηκε για πρώτη φορά από 
τους ττο Φαν και Υριτς τράσσμαν το 1938, ενώ είχε προηγούμενα 
μελετηθεί θεωρητικά από τον Ενρίκο Υέρμι το 1934. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαγραμματική απεικόνιση 
σύντηξηςδευτερίου με τρίτιο. 
 
 
 
 
 
 

Πυρηνική 
σύντηξη (συν + τήξη) 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B6%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/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/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%84%CF%84%CE%BF_%CE%A7%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF_%CE%A6%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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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 
έλλειμμα). 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 αερίουυδρογόνου 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: 

 

 

 

που,  ο πυρήνας του υδρογόνου,  ο πυρήνας 

του δευτερίου,  το ελαφρύ ισότοπο 3 2 του ηλίου και  το ισότοπο 
4 2 του ηλίου που συναντάμε και πιο συχνά στο περιβάλλον. Σο β+ είναι 
ένα σωματίδιο β (εν προκειμένω ποζιτρόνιο), το νe είναι το νετρίνο 
ηλεκτρονίου και γ η ακτινοβολία γάμμα. 

 Αντιδράσεις σύντηξης εξελίσσονται συνέχεια στον Ήλιο, καθώς και σε θερμοπυρηνικούς 

αντιδραστήρες ή στα θερμοπυρηνικά όπλα. 

 Αντίθετη αντίδραση της πυρηνικής σύντηξης είναι η πυρηνική σχάση. 

 

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%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%B2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1
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%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%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%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%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%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%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%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%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%B2&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B6%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%80%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%B7


- 53 - 

 

4.5. ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΑΣΤΦΗΜΑ ΣΟΤ ΣΕΡΝΟΜΠΙΛ 
 
Σο πυρηνικό ατύχημα του Σσερνόμπιλ έλαβε χώρα στις 26 
Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού ταθμού 
Παραγωγής Ενέργειας του Σσερνόμπιλ της οβιετικής Ένωσης, ο οποίος 
σήμερα βρίσκεται σε εδάφη της Ουκρανίας. Σο ατύχημα ήταν της τάξης 
του μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Διεθνή Κλίμακα 
Πυρηνικών Γεγονότων, διατάραξε σοβαρότατα τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%93%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%89%CE%BD
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%88%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/2004
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4.5.1. Σο εργοστάσιο του Σσερνόμπιλ 
 
      Ο Πυρηνικός ταθμός Παραγωγής Ενέργειας του Σσερνόμπιλ 
βρίσκεται στο εγκαταλελειμμένο πλέον χωριό Πρυπιάτ της Ουκρανίας. 
Σο εργοστάσιο που πήρε το όνομά του από την πόλη του Σσερνόμπιλ, 
μπήκε σε λειτουργία για τη οβιετική Ένωση το 1977 ως πρότυπο 
πυρηνικό εργοστάσιο. τις 26 Απριλίου του 1986 σημειώθηκε στο 
εργοστάσιο τοπυρηνικό ατύχημα του Σσερνόμπιλ και είχε ως αποτέλεσμα 
τον άμεσο θάνατο δεκάδων και την εκτεταμένη επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος με ραδιενέργεια. Σο εργοστάσιο λειτουργούσε ως τον 
Δεκέμβριο του 2000 εξαιτίας μεγάλης ενεργειακής ζήτησης στην 
Ουκρανία. 
 

Σο πρόγραμμα ελέγχου στον αντιδραστήρα 4 
 
       το πυρηνικό εργοστάσιο του Σσερνόμπιλ είχε σχεδιαστεί η 
πραγματοποίηση του ελέγχου της ικανότητας της στροβιλογεννήτριας με 
αριθμό 8, να παρέχει ισχύ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης φθίνουσας 
αυτοπεριστροφής αφού διακοπεί η παροχή τροφοδότησής της. Η 
σχεδίαση του ελέγχου έγινε από τον αρχιμηχανικό σχεδιασμού του 
εργοστασίου και ο σκοπός του ήταν να ελεγχθεί αν είναι δυνατή με αυτή 
τη μέθοδο η παροχή αρκετής ισχύος ώστε να γίνεται εξαναγκασμένη 
κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξης του αντιδραστήρα. Η ιδέα 
αυτής της εξαναγκασμένης παροχής κατά τη φθίνουσα περιστροφή της 

στροβιλογεννήτριας είχε 
προβλεφθεί και είχε 
περιληφθεί ως 
ενδεχόμενη λειτουργία 
στο σχεδιασμό των 
αντιδραστήρων RBMK-
1000 που 
χρησιμοποιούσε το 
Σσερνόμπιλ. Αντίστοιχοι 
έλεγχοι είχαν γίνει 

το 1982 στον αντιδραστήρα Νο 3 του πυρηνικού εργοστασίου και είχε 
βρεθεί ότι δεν είναι δυνατή η παροχή ισχύος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αποτέλεσμα αυτών ήταν η πραγματοποίηση νέων ελέγχων με 
πιο σύγχρονο σχεδιασμό της στροβιλογεννήτριας το 1984 και το 1985. Η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BB_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
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/2000
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/1984
http://el.wikipedia.org/wiki/1985
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βασική ιδέα σχετικά με το πρόγραμμα του 1986 ήταν η πραγματοποίηση 
του ελέγχου σε συνθήκες όσο πιο κοντά σε πραγματικές γίνεται. Εφόσον 
επαναξετάστηκε για άλλη μια φορά, προγραμματίστηκε ο έλεγχος να 
ξεκινήσει από τις 25 Απριλίου του 1986. 
 

4.5.2. Σο ατύχημα  
 

        
       Σο ατύχημα συνέβη στη 01:26 ώρα Μόσχας, ξημερώματα του 
αββάτου 26 Απριλίου 1986. Εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο 
βρίσκονταν περίπου 200 εργαζόμενοι των οποίων οι ενασχολήσεις 
σχετίζονταν με την ομαλή λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων 1, 
2 και 3, καθώς και με το πρόγραμμα ελέγχου που λάμβανε χώρα στον 
αντιδραστήρα 4 όπου και σημειώθηκε η έκρηξη. ε απόσταση ενός 
χιλιομέτρου υπήρχαν άλλοι εργάτες οι οποίοι δούλευαν σε νυχτερινή 
βάρδια για την κατασκευή των αντιδραστήρων 5 και 6 που επρόκειτο να 
λειτουργήσουν το Υθινόπωρο της ίδιας χρονιάς. ημειώθηκαν δύο 
εκρήξεις στο κτίριο του αντιδραστήρα Νο 4. Σο αποτέλεσμα τους ήταν η 
διάνοιξη μιας τρύπας στην οροφή του κτιρίου και η εκτόξευση γραφίτη, 
σκυροδέματος και συντριμμιών. Ψς αποτέλεσμα αυτών, ο πυρήνας του 
αντιδραστήρα βρέθηκε σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Μεγάλο 
μέρος του ουρανίου που χρησιμοποιούνταν ως καύσιμο έφυγε στον αέρα 
μαζί με υπερουράνια στοιχεία και προϊόντα της σχάσης από τον πυρήνα 
του αντιδραστήρα, παρασυρόμενα από τον καπνό του οποίου η στήλη 

http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1986
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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έφτασε σε ύψος το ένα χιλιόμετρο. Πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή πάνω 
από τον στρόβιλο του αντιδραστήρα. Επίσης φλόγες υπήρχαν στο 
εσωτερικό του κτιρίου μαζί με ατμούς και σκόνη. Ο γραφίτης που έπαιζε 
το ρόλο του επιβραδυντή του αντιδραστήρα, ανεφλέγη από τη θερμότητα 
και την έκρηξη. Ένας υπάλληλος του εργοστασίου που βρισκόταν 
ακριβώς πάνω από τον αντιδραστήρα τη στιγμή της έκρηξης σκοτώθηκε 
ακαριαία και το πτώμα του δεν ήταν δυνατό να ανασυρθεί και ένας 
δεύτερος υπάλληλος τραυματίστηκε από συντρίμμια που έπεσαν πάνω 
του και εμφάνισε σοβαρά εγκαύματα. Απεγκλωβίστηκε άμεσα αλλά 
υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα. 
 

4.5.3.Αίτια του ατυχήματος 
 

Σο ατύχημα στο Σσερνόμπιλ προήλθε γενικά από μια σειρά 
γεγονότων η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων μη προβλεπόμενους 
χειρισμούς και λάθη, τα οποία σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό του 
αντιδραστήρα RBMK-1000, που χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο, 
οδήγησαν στο ατύχημα. 

ύμφωνα με την επανεκτίμηση του ατυχήματος από τη Διεθνή 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που έγινε το 1992, οι ακόλουθοι 
παράγοντες μπορεί να προκάλεσαν το Πυρηνικό Ατύχημα στο 
Σσερνόμπιλ: 

 Κάποια βλάβη στην αντλία ή κράτηση της αντλίας που 
πραγματοποιούσε την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου. το 
εργοστάσιο του Σσερνόμπιλ το ψυκτικό μέσον ήταν ζέον ύδωρ. 

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

Σα δύο παραπάνω, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο 
και θετικό συντελεστή κενού που χαρακτηρίζει τον αντιδραστήρα 
RBMK-1000, είναι δυνατόν να οδήγησαν σε απότομη αύξηση της 
επίδρασης του συντελεστή κενού. Ο συντελεστής κενού εκφράζει την 
αύξηση της θερμικής ισχύος σε περίπτωση δημιουργίας κενού στον 
επιβραδυντή του αντιδραστήρα ή στη ροή του ψυκτικού. τους RBMK-
1000 ο συντελεστής αφορά στο ψυκτικό μέσο. Επομένως μία αύξηση του 
συντελεστή κενού σε τέτοιον αντιδραστήρα μεταφράζεται ως δημιουργία 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=RBMK-1000&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1992
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%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/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
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κενού (πχ φυσαλίδας) στη ροή του μέσου, που δημιουργεί μεγάλη αύξηση 
(μεγάλος σε μέγεθος, θετικός συντελεστής) στη θερμική ισχύ που 
παράγεται από την τρέχουσα πυρηνική δραστηριότητα. 

 Κάποια βλάβη στα κανάλια καυσίμου που αποτελούνταν από 
κράμα Ζιρκονίου ή στις συγκολλήσεις μεταξύ αυτών και των 
σωληνώσεων ανοξείδωτου ατσαλιού, κατά πάσα πιθανότητα 
κοντά στο σημείο όπου συνδέονται με τον αντιδραστήρα στη βάση 
του. Ο αντιδραστήρας RBMK-1000 έχει τη δυνατότητα να 
τροφοδοτείται με καύσιμο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 
χωρίς διακοπή και η τροφοδότηση με καύσιμο γίνεται μέσα από τα 
κανάλια καυσίμου. Η βλάβη ενός καναλιού καυσίμου θα μπορούσε 
να αποτελέσει την αιτία μιας απότομης αύξησης στο κλάσμα κενού 
του ψυκτικού μέσου καθώς αυτό εισερχόταν στη ροή. Έτσι είναι 
δυνατόν να δημιουργηθεί μια τοπική αύξηση της δραστικότητας 
που θα ενεργοποιούσε φαινόμενο πολλαπλασιασμού της στο χώρο 
του πυρήνα του αντιδραστήρα. 

 
4.5.4.Σοπικές επιπτώσεις 
 

Σο πυρηνικό ατύχημα στο Σσερνόμπιλ, είχε σημαντικές επιπτώσεις 
στην οβιετική οσιαλιστική Δημοκρατία της Ουκρανίας (ΔΟ -
 Ουκρανία από τις 24 Αυγούστου του 1991) και στην ευρύτερη περιοχή 
της ΕΔ. οβιετικοί και άλλοι επιστήμονες κατέγραφαν τα δεδομένα 
για τη μόλυνση του αέρα, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των 
προϊόντων της καλλιέργειας, των τροφίμων και των κατοικημένων 
περιοχών της ΔΟ, της οβιετικής οσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Λευκορωσίας (ΔΛ) και της Ρωσικής οβιετικής Ομοσπονδιακής 
οσιαλιστικής Δημοκρατίας (ΡΟΔ). Ο συστηματικός έλεγχος για 

τη μόλυνση από ραδιενέργεια συνεχίστηκε 
και μετά την πτώση της οβιετικής Ένωσης 
και συνεχίζεται και σήμερα. Σα 
αποτελέσματα συγκεντρώνει και 
δημοσιοποιεί μεταξύ άλλων και η Διεθνής 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ανά πέντε ή 
δέκα έτη. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B9%CF%81%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Οι μετρήσεις περιλάμβαναν δειγματοληψία του εδάφους, των 
αγροτικών προϊόντων, του κρέατος, του γάλακτος, του νερού και του 
αέρα. το έδαφος γινόταν διαχωρισμός ανάλογα με το αν ήταν σε 
περιοχές με καλλιεργήσιμα εδάφη, με ένα ή πολλά είδη καλλιέργειας, με 
το αν είχαν πληγεί άμεσα από τη ραδιενέργεια και με το αν 
κατοικούνταν ή ήταν περιοχές φυσικού περιβάλλοντος. Για τα δείγματα 
που προέρχονταν από το έδαφος περιοχών εκτός των καλλιεργήσιμων, 
λαμβάνονταν αρχικά μετρήσεις της ακτινοβολίας γάμμα που 
υποδείκνυαν αν υπάρχει εκεί θερμό σημείο, που θα υποδήλωνε 
συσσώρευση της ραδιενεργού δράσης στην περιοχή αυτή με εμφάνιση 
οξείας κορυφής. Αν εμφανιζόταν θερμό σημείο η περιοχή θεωρείτο 
ακατάλληλη για δειγματοληψία και επιλεγόταν άλλη περιοχή οπότε και 
λαμβάνονταν ένα με έξι δείγματα για αυτήν. Αυτή η μέθοδος που 
περιλάμβανε τη σκόπιμη παράλειψη των θερμών σημείων κρίθηκε 
ανεπαρκής για τη δειγματοληψία του εδάφους όπου υποτίθεται ότι τα 
θερμά σημεία θεωρούνται περιορισμένης έκτασης και μεγέθους που δεν 
υπερβαίνει τα λίγα μέτρα. μως, ακόμη και στην Πολωνία, το 1986, 
βρέθηκαν θερμά "σημεία" δεκάδων έως και εκατοντάδων μέτρων με 
δεκαπλάσια ποσά ραδιενέργειας από τις γύρω περιοχές. 

 

Απαγορευμένη ζώνη 
 

Η ζώνη εφαρμόστηκε λίγο μετά την καταστροφή του Σσερνόμπιλ 
το 1986 για να βοηθήσει στην εκκένωση του τοπικού πληθυσμού και στην 
αποτροπή εισόδου στην σημαντικά μολυσμένη περιοχή. Η τοποθεσία 
γύρω από το χώρο του ατυχήματος χωρίστηκε σε τέσσερις ομόκεντρες 
ζώνες ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας. Κάθε οικιστική, πολιτική 
και επαγγελματική δραστηριότητα είναι απαγορευμένη και 
ποινικοποιημένη μέσα στη τέταρτη και πιο επικίνδυνη ζώνη, ακτίνας 30 
χιλιομέτρων. Η μόνη επίσημη εξαίρεση είναι η λειτουργία του πυρηνικού 
σταθμού στο Σσερνόμπιλ και τις επιστημονικές εγκαταστάσεις που 
σχετίζονται με τις έρευνες για την ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας. 

Η χλωρίδα και η πανίδα στην περιοχή επηρεάστηκαν σημαντικά 
μετά το ατύχημα. Πευκοδάση στην περιοχή καταστράφηκαν από τη 
ραδιενέργεια, ενώ υπήρξαν αναφορές και για μεταλλάξεις σε ζώα, με 
μόνη επιστημονική καταγραφή τον μερικό αλμπινισμό στα χελιδόνια. Σα 
τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές ότι η άγρια ζωή στην περιοχή 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
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%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B9
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γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της έλλειψης του ανθρώπινου 
παράγοντα. Εντούτοις επιστημονικές έρευνες αντικρούουν αυτές τις 
αναφορές, ισχυριζόμενες ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας έχουν σημαντική 
επίπτωση σε άγρια ζώα και φυτά. 

Περιβάλλον και πληθυσμός 
       Διάφορα επιστημονικά ινστιτούτα και συντονιστικές επιτροπές στην 
ΕΔ συμμετείχαν μετά το ατύχημα σε λεπτομερή αποτίμηση της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω ελέγχων διαφόρων ραδιολογικών 
συστατικών. Κυρίως μελετήθηκε και έγινε καταγραφή της παρουσίας 
του 134Cs, του 137Cs, του Sr και του Pu καθώς και η παρουσία έντονα 
ραδιενεργών σωματιδίων (θερμά σωματίδια - hot particles). 
      Ψς αποτέλεσμα του ατυχήματος 237 άνθρωποι υπέφεραν από οξείας 
μορφής μόλυνση από ραδιενέργεια, από τους οποίους 31 πέθαναν μέσα 
στους πρώτους τρεις μήνες. Οι περισσότεροι ήταν πυροσβέστες και 
διασώστες, οι οποίοι δεν ήταν πλήρως ενήμεροι για τους κινδύνους που 
διέτρεχαν. 135.000 άνθρωποι εκκένωσαν την περιοχή, 50.000 από 
αυτούς κάτοικοι του Πριπυάτ. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στην 

περιοχή είναι δύσκολο 
να καθοριστεί 
επακριβώς λόγω της 
μυστικοπάθειας του 
τότε καθεστώτος, η 
οποία οδήγησε σε 
ελλιπή καταγραφή των 
σχετικών στατιστικών 
στοιχείων. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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4.5.5. Επιπτώσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη  
 

Σο ατύχημα στο Σσερνόμπιλ είχε επιπτώσεις στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης, με τη δυτική, ανατολική και βόρεια Ευρώπη να 
δέχεται το μεγαλύτερο ποσοστό ραδιενεργών ισοτόπων (περισσότερα από 
τα μισά ραδιενεργά σωματίδια που απελευθερώθηκαν από το ατύχημα 
κατέληξαν σε περιοχές εκτός ΕΔ). 
Πρώην Γιουγκοσλαβία, Υινλανδία,ουηδία, Γερμανία, Βουλγαρία, Νορ
βηγία, Ρουμανία, Αυστρία και Πολωνία δέχθηκαν η κάθε μια 
περισσότερα από ένα πεταμπεκερέλ (1015 Bq) καισίου 137. Η περιοχή 
που μολύνθηκε με πάνω από 4.000 Bq/m2 καλύπτει το 40% της 
επιφάνειας της Ευρώπης, ενώ το 2,3% δέχτηκε πάνω από 40.000 Bq/m2. 
Τπολογίζεται ότι από τη συνολική δόση ραδιενέργειας που έλαβε ο 
πληθυσμός της γης λόγω του ατυχήματος, το 36% αντιστοιχεί στους 
κατοίκους Ρωσίας, Ουκρανίας και Λευκορωσίας και το 53% στους 
υπόλοιπους Ευρωπαίους. 

Ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση τροφίμων σε 
χώρες της Ευρώπης: 

 το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περιορισμοί σε 374 φάρμες με 
200.000 πρόβατα. 

 ε ουηδία και Νορβηγία υπάρχουν περιορισμοί για ζώα που 
βρίσκονται σε ελεύθερο περιβάλλον (ανάμεσά τους και οι 
τάρανδοι). 

 τη Γερμανία αλλά και σε άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες 
ανιχνεύονται υψηλά ποσοστά καισίου 137 σε άγρια ζώα, όπως 
αγριόχοιρους (μέσα επίπεδα 6.800 Bq/kg, δέκα φορές υψηλότερα 
από το όριο ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 600 Bq/kg). 

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το μισό του ιωδίου 131 που διέφυγε 
από το Σσερνόμπιλ κατέληξε εκτός ΕΔ. Σο ραδιενεργό ιώδιο προκαλεί 
αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του θυρεοειδούς και σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, παρουσιάστηκε αύξηση αυτής της μορφής καρκίνου σε 
Ηνωμένο Βασίλειο και Σσεχία, χρειάζονται όμως περισσότερες έρευνες 
για να υπάρξει συνολική εικόνα για την Ευρώπη. Κάποιες άλλες μελέτες 
αναφέρουν επίσης αύξηση της παιδικής λευχαιμίας σε Δυτική Γερμανία, 
Ελλάδα και Λευκορωσία. Έχοντας υπόψη ότι τα περισσότερα είδη 
καρκίνου χρειάζονται 20 με 60 χρόνια μεταξύ έκθεσης στο αίτιο και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%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/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1
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εκδήλωσης της ασθένειας, είναι προφανές ότι είναι ακόμα νωρίς για να 
εκτιμήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις των επιπτώσεων του 
ατυχήματος. 

 

Επιπτώσεις στην Ελλάδα  
 
 
        Μέρος του ραδιενεργού νέφους από το Σσερνόμπιλ έφτασε και στην 

Ελλάδα μετά από μερικές 
μέρες. Προκλήθηκε πανικός 
στον ελληνικό πληθυσμό, 
συγκεκριμένα σχετικά με 
την ασφάλεια των 
τροφίμων, με τον κρατικό 
μηχανισμό να κάνει 
συστάσεις για αποφυγή του 
φρέσκου γάλακτος και το 
καλό πλύσιμο φρούτων και 
λαχανικών από τις 5 Μαΐου 
και μετά. Σο ραδιενεργό 

νέφος επηρέασε κυρίως την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, όπου 
χρόνια αργότερα ανιχνεύονταν ποσά ραδιενέργειας υψηλότερα του 
κανονικού. Μετρήσεις που έγιναν το 1996 έδειξαν εκπομπές καισίου στα 
65 κιλομπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο με το όριο επικινδυνότητας να 
βρίσκεται στα 5 κιλομπεκερέλ. ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία δεν 
παρατηρήθηκε αύξηση στη συχνότητα της λευχαιμίας, εκτός από τη 
σπάνια βρεφική λευχαιμία, αλλά ούτε και στον καρκίνο του 
θυρεοειδούς. Από την άλλη όμως υπολογίζεται από έρευνα της 
Ελληνικής Χυχιατρικής Εταιρείας ότι έγιναν περίπου 2.500 τεχνητές 
εκτρώσεις το 1986 από γονείς οι οποίοι φοβήθηκαν τις πιθανές 
επιπτώσεις της ραδιενέργειας στο έμβρυο. Επίσης ιατρικοί κύκλοι 
αποδίδουν 1500 περιπτώσεις καρκίνου (τη δεκαετία 1986-1996) που δεν 
δικαιολογούνταν από το ιστορικό του ασθενούς, σε πιθανές επιπτώσεις 
του Σσερνόμπιλ. 
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4.6. ημερινή κατάσταση 
 

                  
 
Σον επτέμβριο του 2007 η Ουκρανία ενέκρινε την κατασκευή ενός 
ατσάλινου κελύφους πάνω από τον αντιδραστήρα, σε αντικατάσταση της 
υπάρχουσας σαρκοφάγου, η οποία κινδυνεύει από κατάρρευση. Σο 
κέλυφος το οποίο θα κατασκευαστεί από τον όμιλο γαλλικών εταιρειών 
Novarka, θα κοστίσει 432 εκ. ευρώ (κατ' άλλες πηγές 505 εκ. ευρώ), με το 
κόστος να καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανοικοδόμησης και 
Ανάπτυξης και διεθνείς χορηγούς. Η τοξωτή κατασκευή θα έχει πλάτος 
257 μέτρων, ύψος 105 μέτρων και μήκος 150 μέτρων και θα χρειαστούν 
58 μήνες για την ολοκλήρωσή της. Η νέα σαρκοφάγος θα κατασκευαστεί 
σε σχετική απόσταση από τον αντιδραστήρα και μόλις ολοκληρωθεί θα 
μετακινηθεί πάνω σε ράγες προς την τελική της θέση, πάνω από την 
προϋπάρχουσα σαρκοφάγο. Μετά το πέρας της κατασκευής θα ξεκινήσει 
η αποδόμηση του πυρήνα 4. 
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4.7.  ΠΤΡΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 
 
      Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που συνοδεύουν τη λειτουργία 
των πυρηνικών αντιδραστήρων, είναι αυτό της διαχείρισης των 
αποβλήτων τους. Σα απόβλητα του αντιδραστήρα είναι τα ραδιενεργά 
υλικά που εμφανίζονται ως προϊόντα των αντιδράσεων, καθώς και τα 
μέταλλα της «καρδιάς» του αντιδραστήρα, όταν αυτή πρέπει να 
αντικατασταθεί. Αυτά τα υψηλής ραδιενέργειας υλικά περιέχουν 
ισότοπα με μεγάλους χρόνους υποδιπλασιασμού και πρέπει να 
αποθηκευτούν για πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, ώστε να μην 
προκαλέσουν περιβαλλοντική μόλυνση. 
 
         Αυτά τα προϊόντα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους ζωντανούς 
οργανισμούς λόγω της ραδιενέργειας, δε μπορούν να καταστραφούν 
σχεδόν καθόλου εύκολα και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ικανοποιητική 
λύση καθώς η φύση χρειάζεται έως και πολλές χιλιάδες χρόνια για να τα 
αφομοιώσει λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής. Σο πιο επικίνδυνο 
παράγωγο είναι το πλουτώνιο το οποίο εκτός της μεγάλης ραδιενέργειας 
που εκπέμπει είναι τοξικό. 
 

Σο χημικό στοιχείο πλουτώνιο (αγγλικά: plutonium) είναι 
υπερουράνιο, ραδιενεργό μέταλλο που ανήκει στις ακτινίδες. Οατομικός 
αριθμός του είναι 94 και η σχετική ατομική μάζα του 244[2]. Σο χημικό 
του σύμβολο είναι "Pu" και ανήκει στην περίοδο 7 και στον τομέα f. 
Έχει θερμοκρασία τήξης 639,5±2 °C και θερμοκρασία 
βρασμού 3235±19 °C. 

Είναι αργυρόλευκο μέταλλο που αμαυρώνεται γρήγορα 
στον αέρα εξαιτίας της οξείδωσής του. Απαντάται σε έξιαλλοτροπικές 
μορφές, σε θερμοκρασίες από δωματίου έως 640 °C που είναι και το 
σημείο τήξης του. Οι αλλοτροπικές μεταπτώσεις του πλουτωνίου 
συνοδεύονται από ασυνεχείς μεταβολές στην πυκνότητά του. Ένα 
μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι ότι με θέρμανση, από τους 310 °C 
στους 480 °C συστέλλεται και δε διαστέλλεται, όπως συμβαίνει με τα 
άλλα μέταλλα. τις ενώσεις του εμφανίζεται με πέντε αριθμούς 
οξείδωσης. Αντιδρά με τον άνθρακα, τα αλογόνα, το άζωτο και τοπυρίτιο. 
ταν εκτίθεται στον υγρό αέρα, δημιουργεί οξείδια και υδρίδια τα οποία 
αυξάνουν τον όγκο της αρχικής ποσότητας πλουτωνίου έως και 70%. 

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%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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%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%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%AE%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BE%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B6%CF%89%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
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τη συνέχεια αποφλοιώνεται και μετατρέπεται σε σκόνη που μπορεί να 
αναφλεχθεί απότομα. Είναι ραδιενεργό δηλητήριο που συσσωρεύεται στο 
μυελό των οστών. Αυτές και άλλες ιδιότητες κάνουν τη διακίνηση του 
πλουτωνίου επικίνδυνη. 

 

ήμερα κάθε χώρα που έχει αναπτύξει πυρηνική βιομηχανία, 
αντιμετωπίζει ένα πολύ λεπτό πρόβλημα. Πώς να διαθέσει τους τόνους 
ραδιενεργών αποβλήτων που συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Η 
πυρηνική ενέργεια ανακαλύφθηκε πριν λίγες δεκαετίες μόνο και ήδη οι 
χρήσεις της είναι αμέτρητες. ήμερα είναι από τις καλύτερες πηγές 
ελεγχόμενης ενέργειας. Η εικόνα όμως δεν είναι τελείως ρόδινη. πως 
όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η πυρηνική ενέργεια παράγει 
απόβλητα, και ως σήμερα το πρόβλημα των πυρηνικών αποβλήτων είναι 
άλυτο. 

  

Αυτό που κάνει τα πυρηνικά απόβλητα τόσο επικίνδυνα είναι η 
ραδιενέργειά τους. Ένα σώμα είναι ραδιενεργό όταν τα άτομά του είναι 
ασταθή. Προσπαθώντας να επανέλθουν στη σταθερή τους κατάσταση τα 
άτομα απελευθερώνουν ραδιενέργεια σε μορφή σωματιδίων ή ενέργειας. 

Αυτή η ραδιενέργεια 
είναι πολύ τοξική για 
όλα τα έμβια όντα. 
Πέρα από κάποια 
συγκεκριμένα 
επίπεδα προκαλεί 
καρκίνο και 
μεταλλάξεις για 
παράδειγμα.  

Ευτυχώς τα 
ραδιενεργά στοιχεία 

δεν είναι αθάνατα. Εκπέμποντας ραδιενέργεια γίνονται νέα στοιχεία που 
τελικά η ενέργειά τους εξαντλείται. Ο χρόνος που απαιτείται για τη 
δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου ραδιενεργού στοιχείου να μειώσει 
κατά το ήμισυ την αρχική του τιμή ραδιενέργειας, ονομάζεται 
‘ημιπερίοδος ζωής’. Οι ημιπερίοδοι της ζωής, ποικίλουν σημαντικά. 
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Κυμαίνονται από μερικά δέκατα του δευτερολέπτου μέχρι πολλά 
δισεκατομμύρια χρόνια. Σα πιο επικίνδυνα στοιχεία έχουν μια μέση 
ημιπερίοδο ζωής. Π. χ. το ιώδιο 131 έχει διάρκεια ζωής 8 ημέρες, το 
πλουτώνιο 239, 24.000 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες χρόνια). Κατά κανόνα η 
ραδιενέργεια ενός στοιχείου μειώνεται πολύ σταδιακά. Τπολογίζεται ότι 
χρειάζεται δέκα (10) ημιπεριόδους ζωής, για να σταματήσει ένα στοιχείο 
να απειλεί σοβαρά. 

 Τπάρχουν διάφορα είδη πυρηνικών αποβλήτων. Ανάλογα με την 
προέλευσή τους και τη δραστηριότητά τους. Ψς επί το πλείστον έχουν 
ελάχιστη ή μέτρια δραστηριότητα και σύντομο διάστημα ζωής. Μεταξύ 
αυτών είναι τα ρούχα ή τα γάντια, οι λαμπτήρες και οι βελόνες των 
νοσοκομείων. Ενώ αποτελούν το 95% του συνόλου των πυρηνικών 
αποβλήτων εκπέμπουν λιγότερο από το 1% της συνολικής ραδιενέργειας 
και γι’ αυτό δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Μπορούν να 
αποθηκευτούν σε τσιμεντένιες χωματερές, ανάλογες με τους αρχαίους 
τύμβους. Σα πυρηνικά απόβλητα που προκαλούν τη μεγαλύτερη 
ανησυχία είναι αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια. Αυτά 
αποτελούν το 1% των συνολικών πυρηνικών αποβλήτων αλλά 
εκπέμπουν το 99% της συνολικής ραδιενέργειας και κυρίως η διάρκεια 
ζωής τους είναι δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα απόβλητα προέρχονται 
κυρίως από τα σβησμένα καύσιμα των σταθμών πυρηνικής ενέργειας. ε 
ένα σταθμό ενέργεια ένα καύσιμο σπάνια διαρκεί πάνω από 3-4 χρόνια 
και μετά παύει να είναι αποτελεσματικό. Σο πρόβλημα είναι πώς θα 
διατεθούν αυτά τα σβησμένα καύσιμα. Ορισμένες χώρες τα 
ανακυκλώνουν. Σα σβησμένα καύσιμα δεν περιέχουν μόνο άχρηστες 
ουσίες αλλά και υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για να παράγουν 
νέο πυρηνικό καύσιμο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

 Βιβλίο Υυσικής Γενικής Παιδείας Γ’ Σάξης Γενικού Λυκείου 
(Κεφάλαιο 3-Πυρηνικά Υαινόμενα) 

 Βικιπαίδεια 
- el.wikipedia.org/wiki/Φρόνος_ημιζωής 

- el.wikipedia.org/wiki/Πυρηνική_σχάση 
- el.wikipedia.org/wiki/Πυρηνική_σύντηξη 
- el.wikipedia.org/.../Πυρηνικό_ατύχημα_του_Σσερνομπίλ 
- el.wikipedia.org/wiki/Πυρηνικά_απόβλητα 
- el.wikipedia.org/wiki/Πλουτώνιο  

-  1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/piriniki/index.htm 
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5. Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων 

                   
Με τον όρο απορρίμματα εννοούμαι όλα τα στερεά απόβλητα τα οποία δεν μπορούν 
φαινομενικά να αξιοποιηθούν. Σα απορρίμματα περιλαμβάνουν μόνο τα στερεά 
απόβλητα διαφόρων προελεύσεων, όπως οικιακά, βιομηχανικά, σκουπίδια δρόμων 
και οικοδομών κλπ. τα υγρά ανήκουν τα λύματα και οι ραδιενεργές ουσίες, ενώ 
στα αέρια ανήκουν τα καυσαέρια. 
 

5.1. Μέθοδοι διάθεσης απορριμάτων 
 Τπάρχει ένας αριθμός μεθόδων διάθεσης των απορριμμάτων, όπως:  

 : Οι Φώροι Τγειονομικής Σαφής Απορριμμάτων (ΦΤΣΑ) είναι 
χώροι ειδικά διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των 
απορριμμάτων των πόλεων. Η διαμόρφωση του χώρου των 
ΦΤΣΑ προβλέπεται να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τοξικά, 
οργανικά και άλλα απόβλητα από το χώρο απόθεσης να μη 
διαφεύγουν στο γύρω περιβάλλον ή στον υδροφόρο ορίζοντα 
τυχόν κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των 
απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα 
υλικά. Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το 
πολύ 30 έτη. 
Έπειτα από την 
παρέλευση αυτού 
του χρονικού 
διαστήματος 
προβλέπεται το 
κλείσιμο των 
χώρων απόθεσης, 
και στα έτη που 
ακολουθούν γίνονται τα κατάλληλα έργα επαναφοράς του 
περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή, με το θάψιμο των 
σκουπιδιών και τη στεγανοποίηση του χώρου με γεωμεμβράνες, 
ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση της περιοχής. Σα έργα αυτά 
μπορεί να διαρκέσουν έως και 20 χρόνια. 
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 Θερμική Επεξεργασία: Φωρίζεται σε πυρόλυση και καύση  
I. Πυρόλυση: Η πυρόλυση είναι η χημική 

διάσπαση οργανικών υλικών με την 
θέρμανση απουσία οξυγόνου και άλλων 
αντιδραστηρίων εκτός πιθανόν από 
ατμό. 

II. Καύση: ε παγκόσμιο επίπεδο, η καύση 
των αποβλήτων (αλλά και των 
βιομηχανικών και νοσοκομειακών 
αποβλήτων) θεωρούνται η 
σημαντικότερη πηγή έκλυσης διοξινών, 
στο περιβάλλον. 

 Διαχωρισμός απορριμμάτων: 
Ο μηχανικός διαχωρισμός των απορριμμάτων είναι μία αρκετά 
πλήρης μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία έχει 
εφαρμοσθεί σε πολλές χώρες. Ο μηχανικός διαχωρισμός μπορεί να 
εφαρμοσθεί παράλληλα και συμπληρωματικά με την 
ανακύκλωση υλικών, για την παραγωγή κυρίως κομπόστα από 
το οργανικό μέρος των απορριμμάτων. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής 
προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, και 
μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτον υλών και ενέργειας.  
κοπός στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι:  

 Η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία ή καταστροφή των απορριμμάτων 
κατά τον ευνοϊκότερο για το περιβάλλον τρόπο. 

 Η μείωση της παραγωγής τους. 

 Η ανάκτηση, επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση διαφόρων υλικών  
 
Με τον όρο «μείωση απορριμμάτων» εννοούμε μία σειρά τεχνικών επιλογών και 
νομοθετικών-οικονομικών ρυθμίσεων, καθώς 
και ένα πλαίσιο κοινωνικής συμπεριφοράς 
και ενεργού συμμετοχής των πολιτών, με 
στόχο την δραστική ελάττωση του όγκου και 
του βάρους τον απορριμμάτων που 
καταλήγουν στους χώρους τελικής διάθεσης, 
σε όσο τον δυνατόν πιο αρχικό στάδιο 
παραγωγής τους. 
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Η μείωση των απορριμμάτων μπορεί τεχνικά να επιτευχθεί με :  

1 Σην αποφυγή παραγωγής τους. 

2 Σην επαναχρησιμοποίηση υλικών η οποία επαναχρησιμοποιείται εν 
μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν 
αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. την διαδικασία αυτή 
συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες 
παράγονται νέα αγαθά. 2 

3 Ανακύκλωση απορριμμάτων  είναι η διαδικασία με την οποία 
επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή 
άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην 
μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. την 
διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες 
ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.  Μέρος της διαδικασίας της 
ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για 
το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον 
τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό 
περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά 
ολοκληρώνει την διαδικασία την 
ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. 
Παράδειγμα μιας τέτοιας 
περίπτωσης είναι η μετατροπή 
οικιακών λυμάτων σε τέτοια 
μορφή ώστε να είναι λιγότερο 
βλαβερά σε αντίθεση με την 
κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. 
στην θάλασσα.  

 

 

Aνακυκλώσιμα Προϊόντα 

 Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.), 

 Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, 
συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.) 

 Προϊόντα εικόνας και ήχου 

 Εξοπλισμός πληροφορικής 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 
και παιχνίδια 

 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ( +φάρμακα) 

 ργανα παρακολούθησης και ελέγχου 

 υσκευές αυτόματης διανομής 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CF%8C_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7
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 Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων 

 Υαγητά (λίπασμα) 

 Φαρτί 

 Πλαστικό 

 Αλουμίνιο 

 Γυαλί 

 Ελαστικά Αυτοκινήτων 

 Μπαταρίες 

 

 

 

ημασία της ανακύκλωσης  

  
 Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους 

 Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη 
φύση. 

 Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
(ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος). 

 Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των 
προαναφερθέντων αντικειμένων. 

 Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των 
προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης. 

 ώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το 
καλύτερο μέλλον των παιδιών. 

 Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την 
διάσωση του πλανήτη. 

 Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην 
βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής. 
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4 Σην κομποστοποίηση. Αυτός ο τρόπος είναι 
γνωστός και ως «λιπασματοποίηση». 
Λιπασματοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο η 
φύση ανακυκλώνει τα σκουπίδια της. Τπό 
τεχνικούς όρους, η κομποστοποίηση είναι η 
ελεγχόμενη αποσύνθεση οργανικών υλικών από 
διάφορους μικροοργανισμούς και ασπόνδυλα. 
Απλούστερα, το λίπασμα σχηματίζετε όταν τα 
βακτήρια, οι μύκητες και τα ασπόνδυλα 
καταναλώνουν και διασπούν τα οργανικά υλικά. 
Με αυτό τον τρόπο διαχείρισης των 
απορριμμάτων μπορούν να ανακυκλωθούν περισσότερο από 50% των οικιακών 
απορριμμάτων. Σο χώμα, η φυτική μάζα, τα φύλλα ή άλλα κηπευτικά 
απορρίμματα καθώς και ωμά φρούτα και φυτικά κατάλοιπα μπορούν να 
τοποθετηθούν όλα μαζί σε ένα σωρό και μετά από μερικές εβδομάδες (εάν υπάρχουν 
οι κατάλληλες συνθήκες) θα μεταμορφωθούν σε καλής ποιότητας λίπασμα. 

Η κομποστοποίηση σε οικιακό πλούσιο είναι ένα θέμα απλό και οικονομικό προς το 
άτομο αλλα και το κοινωνικό σύνολο. Κάποιος που θέλει να διαχειριστεί και να 
μειώσει τα απορρίμματά του θα επιλέξει την κομποστοποίηση. Αρκεί να 
προμηθευτεί έναν κάδο 7λίτρων ιδιωτικής-οικιακής χρήσης και να συλλέγει εκεί 
όλα τα οργανικά απορρίμματα (υπολείμματα φαγητού, τμήματα φυτών, φύλλα, 
φρούτα κτλ.) και σε τακτικό χρονικό διάστημα να ελέγχει την υγρασία του κάδου. 
Η υγρασία είναι σημαντικός παράγοντας που συμμετέχει στην μετατροπή της ύλης 
αυτής σε λίπασμα. Αν ο κάδος των 
7λίτρων δεν έχει αρκετή υγρασία το 
λίπασμα δεν θα δημιουργηθεί! Έτσι 
λοιπόν ο χρήστης του κάδου πρέπει να 
προσθέτει 3 ποτήρια νερό (1 
ποτήρι/250ml) ανά εβδομάδα ώστε να 
εξασφαλίσει την υγρασία που 
απαιτείται. 

5 Και με εναλλακτική διαχείριση 
επικίνδυνων και ειδικών 
απορριμμάτων.  

 
Πρωταρχικός στόχος κάθε συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για τον 
προσδιορισμό των αερίων και υγρών εκπομπών απαιτείται η γνώση όλων των 
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων.  

 
 



- 72 - 

 

5.2. Η ΤΥΙΣΆΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η οικονομική ανάπτυξη, η εντεινόμενοι αστικοποίηση, η αύξηση του μαζικού 
τουρισμού οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση της ποσότητας των απορριμμάτων στη 
χώρα μας. 
Η ετήσια παραγωγή αποβλήτων από το οικιακό και εμπορικό τομέα ανήθλε το 
2007 σε 5.000.000 τόνους, με την κατά κεφαλήν παραγωγή να βρίσκεται 
αρκετά χαμηλότερα από το Μέσο ρο της Ε.Ε. αλλά συνεχώς αυξανόμενη, 
ακολουθώντας την άνοδο του βοιωτικού επιπέδου  και την εναλλαγή του 
τρόπου διαβίωσης.  
 
 

5.3. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΟΡΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ ΣΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

 
 

 ΤΠΕΦΨΔΕ  
Σο Τπουργείο Περιβάλλοντος Φωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που 
ιδρύθηκε το 1985 αποτελεί την κύρια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το ΤΠΕΦΨΔΕ στη διαχείριση των 
απορριμμάτων είναι να:  

 
 

 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙ  
 

 ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ  
 

 ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ  
Ο οικείος δήμος ή οικεία κοινότητα έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων και είναι υποχρεωμένοι να τα δέχονται εκτός αν αυτά 
είναι επικίνδυνα, μεγάλης ποσότητας ή παράγονται σε απρόσιτους  ή 
απομακρυσμένους χώρους.  
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 
                      ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙA                               

 http://chimikoergastirio.blogspot.gr/2011/04/blog-post.html 
 http://el.wikipedia.org/wiki/ 
 http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%94%CE%99%CE%91%C
E%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%C
E%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%
9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf 

 ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑ ΔΟΜΗ  
 ΒΑΛΣΑ ΣΡΙΥΤΛΙΑ  

 
 
  

http://chimikoergastirio.blogspot.gr/2011/04/blog-post.html
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%99%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf


- 74 - 

 

 

Ευχαριστίες 

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο τυλίδας  για την  οικονομική  συμβολή του. 

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Μαντοπούλου τέλλα για την εικαστική παρέμβασή 

της 

 

Η περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου τυλίδας 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές:  

                 Βουλτσίδου Δήμητρα,   

                 Σσινικοσμάογλου Σηλέμαχος 

 

 



- 75 - 

 

 


