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Ατομική βόμβα http://www.youtube.com/watch?v=SlbwFfvNzBM 

Η ανθρωπότητα-πειραματόζωο http://www.youtube.com/watch?v=UM6rLT1vdJ4 

Ατομική βόμβα http://www.youtube.com/watch?v=v7fF9VnvCm8 

Πυρηνική έκρηξηhttp://www.youtube.com/watch?v=Z58BUVpOBJM 

Ατομική βόμβα στη Χιροσίμα http://www.youtube.com/watch?v=Vg3OFOKQoDA 

Πυρηνική δοκιμή http://www.youtube.com/watch?v=k62oJ5uc84Q  

http://www.youtube.com/watch?v=SlbwFfvNzBM
http://www.youtube.com/watch?v=UM6rLT1vdJ4
http://www.youtube.com/watch?v=v7fF9VnvCm8
http://www.youtube.com/watch?v=Z58BUVpOBJM
http://www.youtube.com/watch?v=Vg3OFOKQoDA
http://www.youtube.com/watch?v=k62oJ5uc84Q
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ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

 

 

 

  

 

        Ενεργειακό πρόβλημα 

Φυσικές πηγές ενέργειας 

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο 

 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΠΕΡ 

Φθηνή, ασφαλής, 

πράσινη 

ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Ενεργειακή επάρκεια-

ανεξαρτησία 

Πυρηνική ιατρική 

Γεωργία 

Επιστήμη-τεχνολογία 

ΚΑΤΑ 

Πυρηνικά ατυχήματα 

Πυρηνικά απόβλητα 

Καταστροφή φυσικού 

περιβάλλοντος 

Επιπτώσεις στην 

ανθρώπινη υγεία 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Πυρηνικά όπλα 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

-Ασφαλείς όροι λειτουργίας, 

έλεγχος και διαχείριση των 

πυρηνικών αντιδραστήρων 

-Απαγόρευση πυρηνικών 

δοκιμών 

-΄Ελεγχος από διεθνείς 

οργανισμούς 

-Κατάργηση των πυρηνικών 

όπλων-διεθνής αφοπλισμός 

-Ανθρωπιστικός 

προσανατολισμός της 

επιστήμης 

-Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

-Ενημέρωση-

ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης από τους φορείς 

κοινωνικοποίησης: 

Οικογένεια, σχολείο, ΜΜΕ, 

πνευματική ηγεσία 
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Ορισμός 

 

 Η πυρηνική ενέργεια είναι η ενέργεια που υπάρχει μέσα στον πυρήνα  του ατόμου 

και μπορεί να απελευθερωθεί ή με σχάση ή με σύντηξη. Η πυρηνική ενέργεια  

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

αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός πυρηνικού  

αντιδραστήρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες.  

Σήμερα παράγομε ενέργεια στους πυρηνικούς αντιδραστήρες με ελεγχόμενη  

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

ουρανίου. 

 
Λόγοι που οδηγούν στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας 

 

 Η αύξηση των αναγκών της ανθρωπότητας για ενέργεια που ακολουθεί μια 

γεωμετρική πρόοδο σε συνδυασμό με την εξάντληση των υπαρχόντων πρώτων 

υλών καθιστά χρήση πυρηνικής ενέργειας αναγκαίο κακό. 

 Η σχετική αφθονία στοιχείων απαραίτητων για την πυρηνική ενέργεια και το 

χαμηλό κόστος παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. 

 Η χρήση της στην ιατρική, βιολογία, μετεωρολογία. 

 Τα ατυχήματα είναι λιγότερα από εκείνα των συμβατικών εργοστασίων, λόγω 

των μεγάλων προφυλάξεων και προληπτικών μέτρων. 

 Χωρίς την πυρηνική ενέργεια κινδυνεύει η βιομηχανία με άμεσο επακόλουθο 

τη διόγκωση της ανεργίας. 

Ειδικό λεξιλόγιο 
 

Πηγές ενέργειας 

Ενεργειακή κρίση 

Συμβατικές μορφές 

ενέργειας(χρήση ορυκτών 

καυσίμων) 

Ενεργειακή ανεξαρτησία 

Πυρηνικοί αντιδραστήρες 

Κατασκευή πυρηνικών 

μονάδων 

Πυρηνικά ατυχήματα 

Ραδιενεργά κατάλοιπα- 
πυρηνικά απόβλητα 
Ραδιενεργά ισότοπα 
Ραδιενεργά υλικά 

Ορυχείο ουρανίου  

Σταθμός εμπλουτισμού 

ουρανίου 

 

Μεταφορά και   

αποθήκευση των καυσίμων  

Βιομηχανία πυρηνικών 

όπλων 

Πυρηνικό πλοίο 

Πυρηνικό υποβρύχιο 

Πτώση πυρηνικού 

δορυφόρου  

Ατύχημα σε νοσοκομείο ή 

ερευνητικό κέντρο που 

χρησιμοποιεί ραδιενεργά 

υλικά. 

Εκπομπή ραδιενεργών 

αερίων 

Βόμβες, πύραυλοι, νάρκες, 

τορπίλες, βλήματα 

πυροβολικού με  

πυρηνική γόμωση 

 

΄Εκρηξη πυρηνικών όπλων 

κύμα κρούσης 

Φωτεινή ακτινοβολία  

Ραδιενέργεια 

Το ραδιενεργό νέφος 

 

 

Χρήση των ραδιοισοτόπων 

τεχνικών ακτινοβολίας στη 

γεωργία 

Συντήρηση τροφίμων , 

αποστείρωση χειρουργικών 

εργαλείων ,καταπολέμηση 

μικρόβιων 

 

Ιατρική-διαγνωστικές 

εξετάσεις 

 

Περιβαλλοντική ασφάλεια 
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Τα υπέρ 
 

και τα κατά 
 

Περιβαλλοντική Ασφάλεια  

Η διαδικασία για την παραγωγή 

πυρηνικής ενέργειας είναι μία από τις  

καθαρότερες διεργασίες, και κάνει 

μικρότερη επίδραση στο  

περιβάλλον. 
Πράσινη, φθηνή, ασφαλή, καθαρή 

χαρακτηρίζουν πολλοί την πυρηνική 
ενέργεια. Λένε ότι είναι το μέλλον, η λύση 

στην ενεργειακή κρίση, η απάντηση στις 
κλιματικές αλλαγές  

 
 

Η σύντηξη έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα:  

 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

-Είναι φτηνή  

-Ανεξάντλητα καύσιμα, άρα ανεξάντλητα 

αποθέματα ενέργειας γιατί χρησιμοποιεί  

ως πρώτη ύλη το νερό, και το θαλασσινό.  

 Μειώνει την εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα  

H κατασκευή πυρηνικών μονάδων αφ' 

ενός μειώνει την  

εξάρτηση από συμβατικές μορφές 

ενέργειας αφ' ετέρου αποδεσμεύει  

από προβλήματα σχετικά με τα φυσικά 

αποθέματα, όπως συμβαίνει  

με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 

Μπορεί  

να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μεταφοράς 

αντί για το πετρέλαιο αλλά και για την 

κίνηση των υποβρυχίων, αφού η καύση 

γίνεται χωρίς οξυγόνο 

- Eνεργειακή ανεξαρτησία: 

 Σε βάθος χρόνου, η χώρα που θα 

επιλέξει την  

πυρηνική ενέργεια θα καταστεί 

ανεξάρτητη από τις ενεργειακές  

κρίσεις που κατά καιρούς παρουσιάζονται 

διεθνώς. 

 

-Δεν έχει ως παραπροϊόντα μακρόβια 

ραδιενεργά ισότοπα.   

 -Δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με 

προϊόντα καύσης όπως το διοξείδιο του  

Πυρηνικά απόβλητα 
Καμία χώρα ως σήμερα δεν έχει βρει 
ασφαλή τρόπο και τόπο για την 
αποθήκευση των ραδιενεργών 
καταλοίπων, λένε οι ειδικοί.  
 
Ο,τι γίνεται, είναι προσωρινό. «Το θάψιμο 
δεν αποτελεί λύση καθώς δεν μπορεί να 
εξασφαλιστεί ένα θαμμένο φορτίο για 
πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια - 
όσο δηλαδή "ζουν" τα 
πυρηνικά απόβλητα» 
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άνθρακα, και συνεπώς είναι η λύση για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις  

απειλούμενες κλιματικές αλλαγές. 

 

 

 

 

 

 -Δεν υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού 

ατυχήματος γιατί η αντίδραση είναι 

ασταθής και  

σταματά αν παρουσιαστεί πρόβλημα. 

Επίσης χρησιμοποιείται πολύ μικρή 

ποσότητα  

καυσίμου σε δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σήμερα παράγομε ενέργεια στους 

πυρηνικούς αντιδραστήρες με  

ελεγχόμενη πυρηνική σχάση 

 

Πυρηνικά ατυχήματα 

Διαρροή ραδιενέργειας μπορεί να 

προκληθεί από ατύχημα σε  

ορυχείο ουρανίου, σε σταθμό 

εμπλουτισμού ουρανίου, κατά τη 

μεταφορά και   

αποθήκευση των καυσίμων, στη 

βιομηχανία πυρηνικών όπλων, στη 

συλλογή και  

αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων, 

σε πυρηνικό πλοίο ή υποβρύχιο, από την  

πτώση πυρηνικού δορυφόρου και από 

ατύχημα σε νοσοκομείο ή ερευνητικό 

κέντρο που χρησιμοποιεί ραδιενεργά 

υλικά. 

Ακόμη και σε κατάσταση ομαλής 
λειτουργίας, οι αντιδραστήρες μπορεί να 
εκπέμπουν ραδιενεργά αέρια. Μη 
κυβερνητικές οργανώσεις έχουν κατά 
καιρούς διαπιστώσει υψηλά επίπεδα 
ραδιενέργειας κοντά σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες. 
 

Πυρηνικές δοκιμές 

Στρατιωτική χρήση-τα πυρηνικά όπλα 

Βόμβες, πύραυλοι, νάρκες, τορπίλες, 

βλήματα πυροβολικού με  

πυρηνική γόμωση. Όλα τα είδη 

πυρηνικών όπλων  

χαρακτηρίζονται ως όπλα «μαζικής 

καταστροφής», σε αντίθεση με τα άλλα 

που χαρακτηρίζονται ως «συμβατικά».  

 

Εκβιαστική χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας από τους ισχυρούς της γης για 

την καθυπόταξη των ανίσχυρων 

 

Οικονομική επιβάρυνση 

Υπέρογκα ποσά ξοδεύονται για την 

απόκτηση πυρηνικών όπλων, ποσά που 

θα μπορούσαν να διατεθούν για την 

οικοδόμηση ενός ισχυρού κοινωνικού 

κράτους. 
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Ανθρώπινη Υγεία-πυρηνική ιατρική  

Είναι χρήσιμη για την ιατρική. 

Ειδικότερα, την χρησιμοποιούμε για την 

διάγνωση και την θεραπεία διάφορων 

ασθενειών.  

Ακόμα την χρησιμοποιούμε για την 

συντήρηση τροφίμων και την αποστείρωση 

χειρουργικών εργαλείων και την 

καταπολέμηση μικρόβιων. 

θεραπεία  

του καρκίνου – ακτινοθεραπεία 

 

Με τη χρήση ραδιοϊσοτόπων γίνεται 

παρακολούθηση των επιπέδων των 

τοξικών ουσιών  

στα τρόφιμα, τον αέρα και το νερό.  

. 

 

Γεωργία 

Η χρήση των ραδιοισοτόπων και των 

τεχνικών ακτινοβολίας στη γεωργία  

συμβάλλουν στην 

αύξηση της γεωργικής  

παραγωγής, τη βελτίωση της 

διαθεσιμότητας και ποιότητας των 

τροφίμων, τη μείωση του κόστους 

παραγωγής, και την  

ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 

καλλιεργειών τροφίμων. 

 

 

Βιομηχανία τροφίμων 

Επιτυγχάνεται η συντήρηση τροφίμων, η 

καταπολέμηση μικροβίων, η αποστείρωση 

των εργαλείων. 

 

Επιστήμη 

Μέθοδος Ραδιενεργού Άνθρακα 

Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή των 

ιδιοτήτων των ραδιενεργών στοιχείων  

είναι ο καθορισμός της ηλικίας των 

πετρωμάτων και των αρχαιολογικών 

ευρημάτων 

 

 

Παράγοντες καταστροφής από την έκρηξη 

πυρηνικών όπλων είναι το κύμα κρούσης,  

η φωτεινή ακτινοβολία και η ραδιενέργεια 

που προκαλούν τραυματισμούς,  

εγκαύματα, θλάσεις και τη νόσο των 

ακτίνων. 

 

 Η ακτινοβολία προκαλεί μόλυνση του 

εδάφους και των υδάτων τα οποία με τη 

σειρά τους μολύνουν τις καλλιέργειες από 

τις οποίες οι άνθρωποι εξαρτώνται για 

φαγητό για δεκαετίες 

 

 

 

 

 

 

Το ραδιενεργό νέφος μεταφέρεται από τον 

άνεμο σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων 

σε απομακρυσμένες περιοχές και 

εντοπίζονται σε ζώα, φυτά, στη βροχή , 

στα ύδατα ,στα ρούχα και το σώμα των 

ανθρώπων που έχουν εκτεθεί στην 

ακτινοβολία. 

Η κατανάλωση φυτών και ζώων που έχουν 

εκτεθεί σε ραδιενέργεια έχει 

ανεπανόρθωτες συνέπειες στην υγεία του 

ανθρώπου 
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Πυρηνικά ατυχήματα 

H ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου 1945 και στο 
Ναγκασάκι, τρεις ημέρες αργότερα, ήταν μόνο η αρχή του πυρηνικού εφιάλτη. Οι 
φρικιαστικές συνέπειες  της διαρροής πυρηνικών, συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με 
τελευταίο παράδειγμα τη διαρροή στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα τον 
Μάρτιο του 2011 .Το πρώτο πυρηνικό ατύχημα με διαρροή ραδιενέργειας συνέβη 
στον Καναδά, το 1952. Ήταν ωστόσο μικρής κλίμακας και δεν προκάλεσε θύματα ή 
αξιόλογη ρύπανση. Από τότε έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 25 μικρής ή μεσαίας 
σημασίας ατυχήματα και ένα σοβαρό, αυτό στο Τσερνόμπιλ στις 26 
Απριλίου 1986 (ΕΣΣΔ, τώρα Ουκρανία). Το 1964 ένας αμερικανικός δορυφόρος 
εφοδιασμένος με πλουτώνιο 238 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
κατόρθωσε να μπει στην προγραμματισμένη τροχιά και κατά την επάνοδό του στη Γη 
καταστράφηκε απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα αρκετή ραδιενέργεια ώστε να 
μετρηθεί με τα μέσα της εποχή. O καταστροφικός σεισμός των 8,9 ρίχτερ στις 11 
Μαρτίου 2011,  προκάλεσε ένα μεγάλο παλιρροϊκό κύμα που έπληξε σφοδρότατα τις 
ακτές της ανατολικής Ιαπωνίας, επιφέροντας ανυπολόγιστες καταστροφές και 
σκορπώντας στο θάνατο σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. 
Το τσουνάμι είχε ως αποτέλεσμα την τήξη των τριών εκ των έξι αντιδραστήρων του 

πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα‐Νταΐτσι, με αποτέλεσμα την έκλυση τεράστιων 
ποσοτήτων ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Η Πυρηνική Αρχή της Ιαπωνίας  αναφέρει 
ότι η ποσότητα του ραδιενεργού καισίου που εκλύθηκε στην ατμόσφαιρα, είναι 
ισοδύναμη με 168  πυρηνικές βόμβες σαν της Χιροσίμα 

 

 

Αξιοποίηση της Πυρηνικής Ενέργειας -Συμβολή στην Ιατρική 
 

Οι ιδιότητες των ραδιενεργών υλικών αξιοποιούνται σήμερα, εκτός του  

τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, και σε πλήθος άλλων εφαρμογών. Στα  

πλαίσια αυτά, η πυρηνική ιατρική είναι ένα πεδίο της ιατρικής στο οποίο γίνεται 

χρήση μικρών ποσοτήτων ραδιοφαρμάκων ή ραδιοδιαγνωστικών αντιδραστηρίων (σε 

επίπεδο ιχνηθετών) για διαγνωστική υποστήριξη προς αντιμετώπιση πλήθους 

ασθενειών. Επιπλέον γίνεται χρήση μεγαλύτερων δόσεων ραδιοφαρμάκων για 

θεραπευτικούς σκοπούς.  

 Οι εξετάσεις της πυρηνικής ιατρικής είναι είτε σπινθηρογραφήματα, είτε εξετάσεις στο 

αίμα, με τις οποίες ανιχνεύονται μέχρι και απειροελάχιστα ποσά βιολογικών ουσιών 

και φαρμάκων. […] 

Η πυρηνική ιατρική έχει επίσης σημαντικές θεραπευτικές εφαρμογές όπως για τη 

διόρθωση του υπερθυρεοειδισμού, τη θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς και τη 

θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Επιπλέον γίνονται θεραπευτικές εφαρμογές των 

ραδιοϊσοτόπων σε νόσους των ενδοκρινών αδένων, των αρθρώσεων και σε νεοπλασίες.  

[…] 

Η πλέον γνωστή εφαρμογή της ραδιενέργειας στον τομέα της ιατρικής αφορά στη 

χρήση ακτινών "Rœntegen" ή ακτινών-Χ Η εφαρμογή των ακτίνων "Χ" γίνεται στην 

ακτινοθεραπεία και στην ακτινοδιάγνωση.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%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/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%95%CE%A3%CE%A3%CE%94
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/1964
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Από τη Χιροσίμα στη Φουκουσίμα: η «φτηνή και καθαρή» 

πυρηνική ενέργεια 

 

Θέματα 

πληροφορίες 

λογικές σχέσεις 

Χωρίς αμφιβολία η εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι 

συνυφασμένη με την ενέργεια που θα έχει στη διάθεσή 

της. Υπάρχει άλλωστε ιστορικό προηγούμενο. Η βιομηχανική 

εποχή άρχισε με την ατμομηχανή και βασίστηκε στο κάρβουνο. 

Έτσι, χώρες πλούσιες σε πετροκάρβουνο, όπως η Αγγλία και η 

Γερμανία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Κατόπιν ήρθαν οι 

μηχανές εσωτερικής καύσεως και άρχισε η εποχή του 

πετρελαίου, που διαρκεί ακόμα. Στην πρωτοπορία βρέθηκαν 

χώρες που είχαν στο έδαφός τους κοιτάσματα πετρελαίου, 

όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, ή χώρες που στις αποικίες ή τα 

προτεκτοράτα τους υπήρχε πετρέλαιο, όπως η Αγγλία, η Γαλλία 

και η Ολλανδία. 

      Αυτές οι πηγές ενέργειας, που ονομάζονται επίσης ορυκτά 

καύσιμα, είναι προσιτές, σχετικά φτηνές και έχουν εύκολη 

εφαρμογή. Παρουσιάζουν όμως πολλά σοβαρά μειονεκτήματα, 

τα κυριότερα από τα οποία είναι: Δεν είναι ανεξάντλητες. Τα 

κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων κάποτε θα εξαντληθούν και σε 

ορισμένες χώρες εξαντλήθηκαν ήδη. Η εξόρυξή τους προκαλεί 

σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος και με την καύση τους 

ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα και 

αυξάνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και ακόμα, αποτελούν 

πολύτιμες πρώτες ύλες για τη χημική τεχνολογία και είναι 

αμαρτία να τις καίμε. 

      Έτσι, όταν κατά τη δεκαετία τού 1960 άρχισε η ειρηνική 

εφαρμογή της πυρηνικής ενέργειας, πολλοί νόμισαν πως η λύση 

βρέθηκε. Η νέα πηγή ενέργειας χαρακτηρίστηκε οικολογικώς 

καθαρή, θεωρήθηκε φθηνότερη από τις άλλες και σχεδόν 

ανεξάντλητη και, όπως ήταν επόμενο, υιοθετήθηκε με 

ενθουσιασμό.[..]. 

      Συνεπακόλουθο της στροφής στην πυρηνική ενέργεια ήταν 

να ατονήσει το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, από τον ήλιο, τον άνεμο και τη γεωθερμία, γιατί 

θεωρήθηκαν κατάλληλες για εφαρμογές μικρής μόνο κλίμακας 

και τοπικής σημασίας. Πιστεύω πως ο ισχυρισμός αυτός είναι 

εκ του πονηρού. Η αδιαφορία που δείχνουν οι πάσης φύσεως 

οικονομικοί παράγοντες, αλλά και οι υποταγμένες σ’ αυτούς 

κυβερνήσεις, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οφείλεται 

στην απουσία κέρδους. Βλέπετε, ο ήλιος ή ο άνεμος δεν ανήκουν 
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σε κανέναν ούτε μπορεί να γίνει κάποια κερδοφόρα 

εκμετάλλευση του ενεργειακού δυναμικού τους. Η τεχνογνωσία 

που απαιτείται γι’ αυτό είναι πολύ απλή και δε γίνεται να 

μονοπωληθεί. Επομένως… δε συμφέρει. 

      Αντίθετα, οι πυρηνικοί ενεργειακοί σταθμοί αποφέρουν 

τεράστια κέρδη σε πολλούς και ισχυρούς οικονομικούς 

παράγοντες. Τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ιαπωνία, αλλά και 

στις περισσότερες χώρες με πυρηνικούς σταθμούς, αυτοί 

ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως και σε ιδιώτες, επίσης, 

ανήκουν τα μεταλλεία, από τα οποία εξορύσσονται τα 

μεταλλεύματα του ουρανίου και σε χέρια ιδιωτών βρίσκεται η 

μεταφορά, η επεξεργασία των πυρηνικών καυσίμων… Και φυσικά 

οι ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούν με αποκλειστικό 

γνώμονα το κέρδος, δεν έχουν καμιά όρεξη να δώσουνε 

χρήματα για να αντικαταστήσουν τους παλιούς αντιδραστήρες 

των πυρηνικών σταθμών με καινούργιους ή να αυξήσουν τα 

μέτρα ασφαλείας τους από φυσικές καταστροφές. Όπως έχει 

καταγγελθεί, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τους πυρηνικούς 

σταθμούς της Φουκουσίμα και των γειτονικών παράκτιων 

πόλεων, όταν οι ειδικοί, μετά το τσουνάμι, του Δεκεμβρίου τού 

2004, που σάρωσε τον Ινδικό Ωκεανό από τη Σουμάτρα ως τη 

Μαδαγασκάρη, συνέστησαν να αυξήσει το ύψος του 

προστατευτικού κρηπιδώματος, αρνήθηκε να το κάνει 

επικαλούμενη το υψηλό κόστος του έργου. 

[…] 

         Διερωτώμαι γιατί οι Ιάπωνες, που ζούνε σε μια χώρα με 

σεισμικότητα μεγαλύτερη από τη δική μας και η οποία επιπλέον 

είναι η μόνη χώρα που δέχτηκε δυο πυρηνικά πλήγματα, με 

χιλιάδες νεκρούς, δεν αντέδρασαν αλλά γέμισαν τη χώρα τους 

με 32 πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής; Τόσο πολύ 

χάσανε τη μνήμη τους ή τόσο πολύ έχουν υποταχτεί στο χρήμα; 

[ΠΗΓΗ: από το ιστολόγιο του ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ   

 
 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Στην εποχή μας η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς είναι 

δεδομένη. Απέναντι σ’ αυτό το γεγονός άλλοι τοποθετούνται θετικά κι άλλοι 

αρνητικά. Ποια είναι η δική σας θέση; 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Με κομμένη την ανάσα, 118 άνθρωποι περιμένουν επί μία εβδομάδα - κολλημένοι στο 

βυθό - τη σωτηρία, νιώθοντας λεπτό το λεπτό τον αέρα να φτάνει όλο και πιο πνιγηρός στα 

πνευμόνια τους. Επί μία εβδομάδα, πάνω στη γη, η ανθρωπότητα παρακολουθεί το δράμα 

τους, ανήμπορη να πιστέψει πόσο εκδικητική μπορεί να γίνει η φύση, όταν αποφασίσει να 

δείξει τη δύναμη της. 

Ταυτόχρονα, ρίγη τρόμου γεννά η σκέψη μήπως το δράμα δεν σταματήσει εκεί... 

Μήπως το πυρηνικό υποβρύχιο δεν αντέξει στην πίεση των τόνων του νερού που το 

σκεπάζουν και σκάσει μαζί με την ολέθρια ενέργεια που περικλείει. 

Κάθε φορά η ίδια σκέψη, ο ίδιος φόβος. Κάθε φορά που η ανθρώπινη ματαιοδοξία 

βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δυνάμεις που η ίδια δημιούργησε, ξεσπάει ο ίδιος πανικός. Για 

λίγο όμως. Μετά, αφού έχει αποφευχθεί το μοιραίο ή έχει περιοριστεί το κακό στα πλέον 

ανεκτά επίπεδα (Σολτ Λέικ Σίτι, Τσερνομπίλ), αρχίζουν ξανά τα ίδια. Κι όχι μόνο για ... 

ειρηνικούς σκοπούς. 

Ισχυροί όλης της Γης επί μισό αιώνα έχουν επιδοθεί στην πιο ηλίθια κούρσα που 

γνώρισε ποτέ το ανθρώπινο γένος: ποιος θα επικρατήσει του άλλου, αναπτύσσοντας ολοένα 

και πιο καταστροφικά όπλα. Κι ας γνωρίζουν ότι ακόμη και ένα από τα χιλιάδες αν εκραγεί - 

έστω κατά λάθος - είναι ικανό να αφανίσει μισή ήπειρο της έκτασης της Ευρώπης. 

Αυτό το λάθος έχει προκύψει αρκετές φορές μέχρι τώρα. Και μόνο από τύχη έχει 

αποφευχθεί η μεγάλη τραγωδία. Υδρογονοβόμβα ανακαλύφθηκε προσφάτως στα βάθη του 

Ατλαντικού ωκεανού. Πυρηνικά υποβρύχια - και των δύο υπερδυνάμεων - τα έχει καταπιεί 

η θάλασσα, κάνοντας τον κόσμο να παγώσει από την αγωνία για τα χειρότερα. Αεροσκάφη 

που μεταφέρουν το φορτίο του ολέθρου έχουν κινδυνεύσει να πέσουν... 

Δεν είναι όμως μόνο τα ατυχήματα. Είναι κυρίως η συνειδητή επιλογή των ισχυρών 

να επιμένουν στην παραγωγή και την επίδειξη του τρόμου και της καταστροφής. Οι 
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πυρηνικές δοκιμές, επί πέντε δεκαετίες, έχουν σκοτώσει ή σακατέψει εκατοντάδες χιλιάδες 

ανθρώπους-πειραματόζωα, τους οποίους «διάλεξαν» οι ειδικοί, για να διαπιστώσουν σε 

φυσιολογικές συνθήκες τα αποτελέσματα της φρικώδους φαντασίας τους. 

Και σαν ακουστεί καμιά διαμαρτυρία, έχουν το άλλοθι έτοιμο: Κάνουν τις δοκιμές 

τους μακριά από τον «πολιτισμό». Έτσι δεν έκανε πριν από λίγα χρόνια η Γαλλία (του 

πολιτισμού, του φωτός και του ανθρωπισμού) κάπου στον Ειρηνικό; Έτσι δεν έκαναν στα 

νησιά Μπικίνι οι ΗΠΑ; Στη Σιβηρία δεν έριχναν τις βόμβες τους οι Ρώσοι; Κανείς δεν τις 

έριχνε στην αυλή   του.   Για   τους   άλλους,   τους   «απολίτιστους» κανείς δεν 

ενδιαφερόταν. 

Να όμως που ο κίνδυνος ολοένα και πλησιάζει. Για όλους μας. 

(Άρθρο από τον ημερήσιο τύπο της 17ης Αυγούστου 2000) 

 

Α. Να γράψετε μια περίληψη του άρθρου αυτού, με την οποία θα ενημερώνετε τους 

συμμαθητές σας για το περιεχόμενο του. (80-100 λέξεις)Μονάδες 25 

Β1· Να αναπτύξετε σε 70-80 λέξεις το νόημα του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου: 

«Λεν είναι όμως μόνο τα ατυχήματα. Είναι κυρίως η συνειδητή επιλογή των 

ισχυρών να επιμένουν στην παραγωγή και την επίδειξη του τρόμου και της 

καταστροφής.»Μονάδες 5 

Β2. Να γράψετε πέντε λέξεις ή φράσεις που λειτουργούν μέσα στο κείμενο ως συνδετικά 

στοιχεία παραγράφων και να διευκρινίσετε ποιες παραγράφους συνδέουν.Μονάδες 5 

Β3. Στην πέμπτη παράγραφο του κειμένου (Αυτό το λάθος... να πέσουν...) ο συντάκτης, 

για να υποστηρίξει τη θέση του, χρησιμοποιεί τεκμήρια. Να τα καταγράψετε και να 

προσδιορίσετε το είδος τους.Μονάδες 5 

B4.    - ρίγη τρόμου 

- ανθρώπινη ματαιοδοξία 

- ανεκτά επίπεδα 

- καταστροφικά όπλα 

- μεγάλη τραγωδία 
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Να γράψετε μια παράγραφο 50-60 λέξεων χρησιμοποιώντας, με οποιαδήποτε σειρά, 

τις παραπάνω φράσεις του κειμένου. (Μπορείτε να επιφέρετε οποιαδήποτε αλλαγή 

στον αριθμό ή την πτώση κάθε λέξης.)Μονάδες 5 

Β5. Τι   εκφράζουν   τα   σημεία   στίξης:   άνω-κάτω   στιγμή, αποσιωπητικά,    

εισαγωγικά, παρένθεση, ερωτηματικό αντίστοιχα σε καθεμιά από τις παρακάτω 

φράσεις του κειμένου; 

α. Ισχυροί όλης της Γης επί μισό αιώνα έχουν επιδοθεί στην πιο ηλίθια κούρσα που 
γνώρισε ποτέ      το      ανθρώπινο      γένος:      ποιος      θα επικρατήσει του 
άλλου.  
β. Αεροσκάφη   που   μεταφέρουν   το   φορτίο   του ολέθρου έχουν κινδυνεύσει να 
πέσουν...  
γ. Κάνουν   τις   δοκιμές   τους   μακριά   από   τον  «πολιτισμό». 
 δ. Έτσι δεν έκανε πριν από λίγα χρόνια η Γαλλία (του     πολιτισμού,      του     
φωτός     και      του ανθρωπισμού) κάπου στον Ειρηνικό;  
ε. Στη  Σιβηρία   δεν  έριχναν  τις βόμβες  τους  οι Ρώσοι; 

 

Γ. Ο συντάκτης του παραπάνω άρθρου επισημαίνει: Και σαν ακουστεί καμιά διαμαρτυρία, 

έχουν το άλλοθι έτοιμο: Κάνουν τις δοκιμές τους μακριά από τον «πολιτισμό». Σε ένα 

άρθρο που θα γράψετε για το περιοδικό του σχολείου σας, να εκθέσετε τεκμηριωμένα τις 

απόψεις σας σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας και για τις 

υποχρεώσεις των ηγετών και του πολίτη απέναντι στον διαγραφόμενο για την ανθρωπότητα 

κίνδυνο από τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. (500-600 λέξεις) 

Μονάδες 50 

  

ΠΗΓΕΣ 
 

http://1lyk-karpen.eyr.sch.gr/projects/nuclearpower.pdf. 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188687 

http://www.sigmalive.com/simerini/environment/366691 
http://atlaswikigr.wikifoundry.com/ 
http://panosfilologos.blogspot.gr 
http://ikaros.teipir.gr/ 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

http://giouliblog.blogspot.gr 

http://physics4u.wordpress.com/ 

 

http://1lyk-karpen.eyr.sch.gr/projects/nuclearpower.pdf
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=188687
http://www.sigmalive.com/simerini/environment/366691
http://atlaswikigr.wikifoundry.com/
http://panosfilologos.blogspot.gr/
http://ikaros.teipir.gr/
http://giouliblog.blogspot.gr/
http://physics4u.wordpress.com/

