
 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Πυρηνική (ατομική) ενέργεια είναι εκείνη που παράγεται 

από τη διάσπαση του πυρήνα του ατόμου. 

 Ραδιενέργεια είναι η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων 

ατόμων να εκπέμπουν σωματιδιακές ακτινοβολίες, χωρίς η 

εκπομπή να επηρεάζεται από καμιά αιτία. 
 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
1. Χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 

 με προσιτό οικονομικό κόστος 

 χωρίς την εξάντληση της φύσης με τις 

συμβατικές μορφές παραγωγής της (λιγνίτης, 

πετρέλαιο κ.α.) 

2. Η πυρηνική ενέργεια αξιοποιείται στην ιατρική για 

διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 

3. Ευεργετικές οι εφαρμογές οι εφαρμογές της στην 

ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας 

(Μετεωρολογία, μεταλλουργία, βιολογία, βιοχημεία, 

γενετική). 

4. Χρησιμοποιείται ακίνδυνα για τη συντήρηση 

τροφίμων, την αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων ή 

ακόμη για την καταπολέμηση μικροβίων (μέθοδος 

ραδιενεργούς στείρωσης). 

5. Αποτελεί ιδανικό μέσο για την κίνηση υποβρυχίων σε 

μεγάλο βάθος, αφού ως ύλη καίγεται χωρίς την ανάγκη 

οξυγόνου. 

6. Μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της 

οικολογικής επιβάρυνσης από τα συμβατικά καύσιμα 

(πυρηνοκίνητα μεταφορικά μέσα). 

 

 



 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
 

 

1. Η πυρηνική ενέργεια ενέχει πολλούς κινδύνους, αφού ο 

άνθρωπος δεν κατέχει όλες εκείνες τις γνώσεις για ασφαλή 

αξιοποίησή της. 

 

2. Είναι πιθανό το πυρηνικό ατύχημα: 

 από ανθρώπινο λάθος στους χειρισμούς 

 εξαιτίας μη προβλέψιμων φυσικών φαινομένων 

(σεισμός κ.α.). 

 

3. Με τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τη ραδιενέργεια ο 

άνθρωπος δέχεται ισχυρή ακτινοβολία καταλυτικά 

επιβαρυντική στην υγεία του (νεοπλάσματα, προσβολή 

μυελού των οστών κ.α.). 

 

4. Μεγάλος ο κίνδυνος οικολογικής καταστροφής από τη 

θερμότητα που διαχέουν στο περιβάλλον οι πυρηνικοί 

σταθμοί. 

 

5. Δεν έχει επιτευχθεί η εξουδετέρωση των καταλοίπων –

πυρηνικών αποβλήτων, με σοβαρότερη συνέπεια τη 

μόλυνση των υδάτων. 

 

6. Η χρήση για ειρηνικούς σκοπούς νομιμοποιεί τη χρήση 

της πυρηνικής ενέργειας για πολεμικούς. 

 

7. Η εγκατάσταση σε μια χώρα ενός πυρηνικού εργοστασίου 

σημαίνει μια έντονη τεχνολογική, οικονομική και πολιτική 

εξάρτηση από την προμηθεύτρια. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
1. Συνειδητοποίηση των κινδύνων από μέρους των πολιτών, 

ενεργός συμμετοχή τους σε κινήματα που θα ελέγχουν τη 

χρήση της τεχνολογίας. 

 

2. Η σωστή χρήση της προϋποθέτει τον ανθρωποκεντρικό 

προσανατολισμό της επιστήμης. Η ύπαρξη επιστημόνων, 

απαλλαγμένων από την τεχνοκρατική αντίληψη και το 

δόγμα «επιστήμη για την επιστήμη», εξαρτάται από μια 

ανθρωπιστική παιδεία. 

 

3. Κάθε χώρα οφείλει να δημιουργήσει όλους εκείνους τους 

μηχανισμούς και τους θεσμικούς όρους που θα ελέγχουν 

την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 

 

4. Αναγκαία η επιβολή ενός διεθνούς επιστημονικού ελέγχου 

μέσω των θεσμών του ΟΗΕ. 

 

5. Τέλος, καθίσταται αναγκαία η αναζήτηση νέων μορφών 

ενέργειας, εντελώς ακίνδυνων, όπως είναι η ηλιακή, η 

γεωθερμική, η αιολική κ.α.. 

 
 


