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Σύµφωνα µε την θεωρία της σχετικότητας, η ενέργεια και η ύλη αποτελούν δύο 

διαφορετικές µορφές οι οποίες µπορούν να µετατραπούν η µία στην άλλη. Μπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι η ενέργεια είναι οντότητα η οποία προκαλεί µία µεταβολή, του 

συστήµατος στο οποίο προσδίνεται, τέτοια, ώστε να είναι δυνατό να αποδοθεί έργο ενώ 

το σύστηµα µεταπίπτει στην αρχική του κατάσταση. Το έργο αυτό αποτελεί ένα µέτρο 

για την ενέργεια απ’ την οποία έχει παραχθεί. Γι’ αυτό οι διαστάσεις της ενέργειας 

ταυτίζονται µε τις διαστάσεις του έργου. Τη σηµερινή εποχή, ο άνθρωπος  παράγει 
ενέργεια µε πολλά µέσα, χρησιµοποιώντας  διάφορα στοιχεία της φύσης, όπως το νερό, 

τον αέρα, τη γη, τη φωτιά, τις µεταβολές της θάλασσας και το φως του ηλίου. 

 

 

Πυρηνική σχάση είναι η ιδιότητα κάποιων ατόµων να διασπόνται παράγοντας 

µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Όλα τα άτοµα αποτελούνται από έναν πυρήνα που 

περιβάλλεται από ένα σύννεφο ηλεκτρονίων. Αυτός ο πυρήνας περιέχει και άλλα δύο 

είδη σωµατιδίων σε διάφορους αριθµούς. Τα νετρόνια και τα πρωτόνια. Αυτά τα 

σωµατίδια αλληλοσυγκρατούνται µε µια ισχυρή δύναµη που οι φυσικοί ονοµάζουν 

‘ενέργεια σύνδεσης’. Στη φύση, οι περισσότεροι ατοµικοί πυρήνες είναι σταθεροί. 

Όµως υπάρχει µόνο ένας πυρήνας που µπορεί να διασπασθεί συγκρουόµενος µε ένα 

νετρόνιο και απελευθερώνοντας ένα µέρος της συνδετικής τους ενέργειας. Πρόκειται 

για τον πυρήνα του ουρανίου 235. Ο αριθµός 235 αντιστοιχεί στην ποσότητα των 

πρωτονίων και νετρονίων µέσα στον πυρήνα. Και άλλα στοιχεία κατασκευασµένα από 



τον άνθρωπο, όπως το πλουτώνιο µπορεί επίσης να διασπασθεί. Η σχάση του ουρανίου 

235 δεν είναι αυθόρµητη. 

 
Για να διασπασθεί ένα νετρόνιο πρέπει να συγκρουσθεί µε τον πυρήνα του ουρανίου. Τότε ο πυρήνας 

διασπάται, απελευθερώνει ενέργεια µαζί µε δύο ή τρία άλλα νετρόνια. Καθώς διαφεύγουν, αυτά τα 

νετρόνια µπορούν να συγκρουστούν µε άλλους πυρήνες ουρανίου 235 προκαλώντας πάλι σχάση, 

απελευθερώνοντας και άλλα νετρόνια και ενέργεια κ.ο.κ. 
 

Αυτή είναι η φηµισµένη αλυσίδα των αντιδράσεων που αποτελεί πηγή ενέργειας στους 

πυρηνικούς αντιδραστήρες. Για να διευκολυνθεί αυτή η αλυσίδα αντιδράσεων, οι 

αντιδραστήρες πεπιεσµένου ύδατος χρησιµοποιούν ένα καύσιµο µέσω µιας σύνθετης 

διαδικασίας, αυξάνεται η ποσότητα του ουρανίου 235. Επίσης τα απελευθερωµένα 

νετρόνια ταξιδεύουν µε τόσο µεγάλη ταχύτητα που θα υπήρχε µικρή πιθανότητα µε τον 

πυρήνα ενός ουρανίου. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες σύγκρουσης, πρέπει να µειωθεί 

η ταχύτητα των νετρονίων. Αυτό γίνεται µε έναν µετατροπέα. Μια ουσία, που 

επιβραδύνει τα νετρόνια χωρίς να τα απορροφά. 

Πυρηνικοί σταθµοί παραγωγής είναι θερµικοί 

σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

πυρηνικό αντιδραστήρα. Με τη διάσπαση του 

πυρηνικού καυσίµου, δηµιουργείται θερµότητα που 

παράγει ατµό ο οποίος κινεί µια στροβιλογεννήτρια  

ηλεκτρικού ρεύµατος. Το 1956 έγινε στην Αγγλία ένα 

πολύ σηµαντικό βήµα στην παραγωγή του 

ηλεκτρισµού. Εγκαινιάστηκε από τη Βασίλισσα 

Ελισάβετ Β', ο πρώτος πυρηνικός σταθµός παραγωγής 

ηλεκτρισµού στο Calder Hall, στον οποίο 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η ενέργεια του ατόµου για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Ο σταθµός αυτός λειτουργεί µέχρι σήµερα, µαζί µε εκατοντάδες πλέον 

άλλους σε όλο τον κόσµο. Το στοιχείο που 

χρησιµοποιείται ως καύσιµο στους πυρηνικούς 

αντιδραστήρες είναι το ουράνιο 235. Κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης, το ουράνιο υπερθερµαίνεται. Το 

ψυκτικό µέσο (υγρό ή αέριο) που κυκλοφορεί στον 

αντιδραστήρα, απορροφά την παραγόµενη θερµότητα 

και θερµαίνει το νερό ενός λέβητα. Ο ατµός που παράγεται κινεί τους στροβίλους και 



µέσω αυτών και τις γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. . Στη χώρα µας 

πυρηνικός αντιδραστήρας λειτουργεί στο ερευνητικό κέντρο "∆ηµόκριτος". 

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

πυρηνικών αυτών καυσίµων οφείλεται στη διάσπαση των πυρήνων των καυσίµων 

αυτών.  

 
 

Πυρηνικός αντιδραστήρας  είναι µια διάταξη µε την οποία λαµβάνουµε ενέργεια από 

ελεγχόµενη αλυσωτή  αντίδραση. Το κύριο µέρος του πυρηνικού αντιδραστήρα είναι το 

πυρηνικό καύσιµο, που µπορεί να είναι ουράνιο 235 ή ένα άλλο σχάσιµο υλικό µε µάζα 

µεγαλύτερη από την κρίσιµη. ∆ε γίνεται όµως πυρηνική έκρηξη, επειδή, όπως θα 

παρατηρήσουµε χρησιµοποιούνται ράβδοι καδµίου, που απορροφούν µερικά νετρόνια. 

Για την παραγωγή των πρώτων νετρονίων χρησιµοποιείται, συνήθως, ένα κοµµάτι 

βηρυλλίου. Ακόµα η ταχύτητα της αντίδρασης είναι τόσο µικρότερη όσο βαθύτερα 

µπαίνουν οι ράβδοι. Για την προστασία του προσωπικού από την ακτινοβολία που 

εκπέµπεται, ο πυρηνικός αντιδραστήρας θωρακίζεται µε πλάκες µολύβδου. Στους 

µικρούς, όµως, αντιδραστήρες, για τη θωράκιση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί νερό.  

 

 
 

Εφαρµογές  Ο πυρηνικός αντιδραστήρας βρίσκει πολλές εφαρµογές:   

1) Στην παραγωγή τεχνητών ραδιοϊσοτόπων.  

2) Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

3) Στην κίνηση υποβρύχιων, παγοθραυστικών, κτλ. 

Μειονεκτήµατα & Πλεονεκτήµατα  

Η πυρηνική ενέργεια έχει και τα µειονεκτήµατά της, αλλά από άποψη 

αποτελεσµατικότητας είναι αξεπέραστη. Η σχάση ενός ουρανίου 235 παράγει τόση 

ενέργεια, όση δύο τόνοι κάρβουνο σε ένα κλασσικό σταθµό ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

 

Πυρηνική ενέργεια  

Αφθονία πρώτης 

ύλης 

Μεταφορά πρώτων 

υλών 

Απόβλητα 

Κίνδυνος εξάπλωσης πυρηνικών 
όπλων 

Ραδιενέργεια από λειτουργία και 
ατυχήµατα 



ασφαλής λειτουργία ενός σταθµού πυρηνικής ενέργειας, αποτελεί µια τεράστια 

πρόκληση. Μπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την αύξηση των φραγµάτων, ανάµεσα στον 

πυρηνικό αντιδραστήρα και το περιβάλλον. Η ασφάλεια ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, 

βασίζεται, σε µια αρχή που λέγεται ‘άµυνα σε βάθος’. Αντικειµενικός στόχος της 

‘άµυνας σε βάθος’, είναι η µείωση των πιθανών ατυχηµάτων τα οποία θα µολύνουν το 

εργατικό δυναµικό, το περιβάλλον, ακόµα και τον πληθυσµό. Μια από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται είναι η δηµιουργία ασπίδων όσο πιο αξεπέραστων γίνεται ανάµεσα 

στην καρδία του πυρηνικού αντιδραστήρα και τον εξωτερικό κόσµο. Είναι 

διατεταγµένες όπως περίπου οι ‘ρώσικές κούκλες’. Η πρώτη ασπίδα αποτελείται από 

αεροστεγές µέταλλο, µέσα στην οποία είναι σφραγισµένοι οι σβώλοι του καυσίµου. Η 

δεύτερη ασπίδα είναι µια δεξαµενή πάχους 20 εκατοστών. Μέσα σ’ αυτή τη δεξαµενή 

που είναι γεµάτη µε νερό και κλείνεται µε ένα βαρύ µολύβι, βρίσκονται οι µολυβδίδες 

του καυσίµου. Η Τρίτη ασπίδα είναι ένας τσιµεντένιος τοίχος, που ονοµάζεται κτίριο του 

αντιδραστήρα. Το κτίριο του αντιδραστήρα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να αντέχει σε 

µεγάλα εξωτερικά χτυπήµατα όπως η πτώση ενός αεροπλάνου ή ένας πολύ µεγάλος 

σεισµός. Σύµφωνα µε τους ειδικούς, αυτή η τριπλή ασπίδα, εξουδετερώνει κάθε κίνδυνο 

µόλυνσης τους περιβάλλοντος. Σήµερα 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. 

Σήµερα είναι από τις καλύτερες πηγές ελεγχόµενης ενέργειας. Η εικόνα όµως δεν είναι 

τελείως ρόδινη. Όπως όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η πυρηνική ενέργεια παράγει 

απόβλητα, και ως σήµερα το πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων είναι άλυτο. 

Πυρηνικά απόβλητα & Ραδιενέργεια 

 Ένας σταθµός πυρηνικής ενέργειας παράγει συνεχώς και ελαφρός ραδιενεργά 

απόβλητα, αλλά αυτά τα υγρά και τα αέρια απολυµαίνονται και ελέγχονται αυστηρά 

πριν απελευθερωθούν στο περιβάλλον. 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 ηµοπερίοδοι της ζωής, ποικίλουν σηµαντικά. 

Κυµαίνονται από µερικά δέκατα του δευτερολέπτου µέχρι πολλά δισεκατοµµύρια 

χρόνια. Τα 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. 

Υπολογίζεται ότι χρειάζεται δέκα (10) ηµιπεριόδους ζωής, για να σταµατήσει ένα 

στοιχείο να απειλεί σοβαρά. Υπάρχουν διάφορα είδη πυρηνικών αποβλήτων. Ανάλογα 

µε την προέλευσή τους και τη δραστηριότητά τους. Ως 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. Τα 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. 

 Σε ένα σταθµό ενέργεια ένα καύσιµο σπάνια διαρκεί πάνω από 3-4 χρόνια και µετά 

παύει να είναι αποτελεσµατικό. Το πρόβληµα είναι πώς θα διατεθούν αυτά τα σβησµένα 

καύσιµα. Ορισµένες χώρες τα ανακυκλώνουν. Τα σβησµένα καύσιµα δεν περιέχουν 

µόνο άχρηστες ουσίες αλλά και υλικά που µπορούν να ανακυκλωθούν για να παράγουν 

νέο πυρηνικό καύσιµο. 

Πυρηνικά όπλα 

Τα πυρηνικά όπλα, τα χηµικά όπλα, τα βιολογικά όπλα και τα όπλα εξασθενηµένου 

ουρανίου είναι όλα τους όπλα µε σοβαρές βλαπτικές συνέπειες στους ανθρώπους και το 

περιβάλλον. Επιπλέον, αυτές οι συνέπειες διατηρούνται πολύ µετά το τέλος του 

πολέµου. Για παράδειγµα, το εξασθενηµένο ουράνιο µπορεί να προκαλέσει θανάτους 

και σοβαρές ασθένειες, αναπηρίες και γενετικές ανωµαλίες, πολλά χρόνια µετά τη 

χρήση του στον πόλεµο. ∆ιατηρείται στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα και στην 

ατµόσφαιρα για πολλές γενεές, καθιστώντας ακατάλληλο για πόση το νερό και άχρηστη 

για καλλιέργειες τη γη. Σύµφωνα µε επίσηµα ντοκουµέντα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 

οι βραχυπρόθεσµες συνέπειες υψηλών δόσεων εξασθενηµένου ουρανίου µπορεί να 

οδηγήσουν σε θάνατο, ενώ η µακροπρόθεσµη κατάληξη µικρών δόσεων είναι ο 

καρκίνος. Όπως αποκαλύφθηκε από έγγραφα του Πενταγώνου, τα οποία 

δηµοσιεύθηκαν, µε βάση το νόµο περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης, η Ελλάδα 

βρίσκεται µεταξύ ορισµένων µικρών κρατών, στα οποία πούλησαν οι ΗΠΑ αυτά τα 

όπλα (The Nation, 21.10.96). Μπορούµε, λοιπόν, να είµαστε ήσυχοι. Έχουµε κι εµείς 

αυτά τα απαγορευµένα και απάνθρωπα όπλα, δίπλα στην Τουρκία, το Κουβέιτ, την 

Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, την Κορέα, και 

ορισµένες άλλες χώρες, που δεν αποκαλύπτονται για λόγους εθνικής ασφαλείας των 

ΗΠΑ. 

 Φυσικά η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν πολύ µεγάλο απόθεµα 

πυροµαχικών ουρανίου και η Ρωσία έχει αναπτύξει το ανάλογο δικό της εξοπλιστικό 

πρόγραµµα. Τι είναι, όµως, το εξασθενηµένο ουράνιο και πώς έχουν προκύψει τα 

τεράστια αποθέµατά του; Το εξασθενηµένο ουράνιο είναι ένα υποπροϊόν της τεχνικής 

εµπλουτισµού του ουρανίου που χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση των πυρηνικών 

αντιδραστήρων. Το βασικό συστατικό του µεταλλεύµατος κατά τη διαδικασία αυτή, το 

ισότοπο 
235

U, δεν αντιπροσωπεύει παρά το 0,7% της συνολικής µάζας, η οποία 

αποτελείται ουσιαστικά από το ισότοπο 
238

U. Ο εµπλουτισµός έγκειται ακριβώς στην 

αποµάκρυνση του δεύτερου αυτού στοιχείου. 

Έτσι, τα αποθέµατα εξασθενηµένου ουρανίου στον κόσµο υπερβαίνουν το ένα 

εκατοµµύριο τόνους και αυξάνουν µε ρυθµό 50.000 τόνων το χρόνο. 



Το εξασθενηµένο ουράνιο διαθέτει υψηλή πυκνότητα, µεγαλύτερη από εκείνη του 

µολύβδου και κοντινή µε εκείνη του χρυσού. Η µεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που 

παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη µελέτη, κατασκευή και 

παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την εκρηκτική τους δύναµη αντλούν ακριβώς από 

τέτοιου είδους αντιδράσεις. Τα πυρηνικά όπλα (nuclear weapons, armes nucléaires), που 

λέγονται και ατοµικές βόµβες, λειτουργούν µε βάση την πυρηνική σχάση ή την 

πυρηνική σύντηξη. Στα πυρηνικά όπλα σχάσης η αλυσιδωτή αντίδραση είναι 

ανεξέλεγκτη, και όχι ελεγχόµενη όπως στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.  
 

 
 

Αυτό σηµαίνει πως σε κάθε κλάσµα του δευτερολέπτου διασπάται ένας µεγάλος 

αριθµός πυρήνων που απελευθερώνουν ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας µε µια 

τροµακτική έκρηξη. Περισσότερο όµως καταστροφικά θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα 

σύντηξης, στα οποία η σύντηξη πυροδοτείται από µια µικρή βόµβα σχάσεως. 

Τα όπλα αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως θερµοπυρηνικά όπλα ή βόµβες υδρογόνου. 

Όλα τα είδη πυρηνικών όπλων χαρακτηρίζονται ως όπλα «µαζικής καταστροφής», σε 

αντίθεση µε τα άλλα που χαρακτηρίζονται «συµβατικά». 

 

Το πυρηνικό εργοστάσιο « Τσερνοµπιλ»  

Το πυρηνικό ατύχηµα του Τσερνoµπιλ έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου του 1986, στον 

αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού Σταθµού Ενέργειας του Τσέρνοµπιλ της Σοβιετικής 

Ένωσης, ο οποίος σήµερα βρίσκεται σε εδάφη της Ουκρανίας. 

 Το ατύχηµα ήταν της τάξης του µέγιστου προβλεπόµενου ατυχήµατος στην ∆ιεθνή 

Κλίµακα Πυρηνικών Συµβάντων, 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 εκ των πυροσβεστών 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. 

 Το νερό που είχε εισαχθεί βιαστικά στο κτίριο του αντιδραστήρα, σε µια µάταιη 

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



αντιδραστήρα. Παράλληλα το πυρωµένο καύσιµο και άλλα υλικά στο πάτωµα του 

αντιδραστήρα είχαν αρχίσει να τρυπάνε το πάτωµα και να αναµιγνύονται µε λιωµένο 

τσιµέντο από τα τοιχώµατα του αντιδραστήρα, δηµιουργώντας ένα ραδιενεργό υγρό 

µεγάλου ιξώδους, συγκρίσιµο µε λάβα. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από υλικά που 

έριχναν τα ελικόπτερα, τα οποία δρούσαν σαν φούρνος, αυξάνοντας ακόµα περισσότερο 

τις θερµοκρασίες από κάτω τους. Αν αυτό το υλικό ερχόταν σε επαφή µε το νερό, θα 

είχε ως αποτέλεσµα µια θερµική έκρηξη, η οποία πιθανώς θα ήταν χειρότερη από την 

αρχική έκρηξη του αντιδραστήρα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, στάλθηκαν από τη 

σοβιετική κυβέρνηση στρατιώτες και εργάτες (οι αποκαλούµενοι "ρευστοποιητές") ως 

προσωπικό εκκαθάρισης. ∆ύο εξ' αυτών στάλθηκαν µε στολές κατάδυσης να ανοίξουν 

τις θυρίδες αποστράγγισης του ραδιενεργού νερού, ώστε να εµποδιστεί µια θερµική 

έκρηξη. Πιστεύεται ότι ήταν οι µηχανικοί Αλεξέι Ανανένκο (που ήξερε που βρίσκονταν 

οι βαλβίδες) και Βαλερί Μπεζπαλόβ, συνοδευόµενοι από ένα τρίτο άνδρα, τον Μπόρις 

Μπαρανόβ. 

Η απαγορευµένη ζώνη εφαρµόστηκε λίγο µετά την καταστροφή του Τσέρνοµπιλ 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 Τσέρνοµπιλ 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. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές ότι η άγρια 



ζωή στην περιοχή 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. Η περιοχή είναι επίσης γεµάτη µε νεκροταφεία οχηµάτων (περισσότερα από 

800) γεµάτα από µολυσµένα στρατιωτικά οχήµατα και ελικόπτερα. ∆εκάδες 

ποταµόπλοια και φορτηγίδες σκουριάζουν σε εγκαταλελειµµένα λιµάνια.  


