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ηε γε καο δνύζαλ ην 2010 πεξίπνπ 6,9  δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη θαη πξνβιέπεηαη όηη ην 2100 

ζα δνπλ νη δηπιάζηνη από όηη ζήκεξα, δειαδή πεξίπνπ 13,8 δηζεθαηνκκύξηα. Έλα θαπηό ινηπόλ 

εξώηεκα γηα ηελ αλζξσπόηεηα είλαη ην πνύ θαη πώο ζα επξεζεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηηο 

αλάγθεο όισλ απηώλ ησλ αλζξώπσλ; Δπεηδή βέβαηα ε δσή δε ζα ηειεηώζεη ην 2100, ην εξώηεκα 

απηό γίλεηαη αθόκε πην ζνβαξό γηα ηνπο επόκελνπο αηώλεο. Σα ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα 

(άλζξαθαο, πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην) ζα έρνπλ εμαληιεζεί. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(άκεζε ειηαθή, πδξαπιηθή, αηνιηθή, βηνκάδα, γεσζεξκία θ.ιπ.) κε θαλέλα ηξόπν δε ζα κπνξνύλ 

λα θαιύςνπλ όιεο ηηο αλάγθεο. Δίλαη αλαγθαίν ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ λέεο κνξθέο 

ελέξγεηαο κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηαο, δίρσο όκσο ε ρξήζε ηνπο λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ. 

 Γηα λα γίλεη ε πξνηεηλόκελε ιύζε θαηαλνεηή, πξέπεη λα αζρνιεζνύκε ελ ζπληνκία κε ηε 

δνκή ηεο ύιεο. Σα πιηθά από ηα νπνία απνηειείηαη ε γε καο (αιιά θαη νηηδήπνηε ππάξρεη ζην 

αραλέο άπεηξν) είλαη είηε ελώζεηο είηε κείγκαηα από 92 δηαθνξεηηθά ζηνηρεία είηε όκσο ηα ίδηα 

ηα ζηνηρεία. Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ είλαη ην πδξνγόλν θαη νμπγόλν (έλσζε ησλ νπνίσλ είλαη 

ην λεξό), ν άλζξαθαο, ν ζίδεξνο, ην νπξάλην θ.ιπ. Όηαλ πάξνπκε κία κάδα νπνηνπδήπνηε από 

απηά ηα 92 ζηνηρεία θαη ηελ ηεκαρίδνπκε ζπλερώο, ζα θηάζνπκε ζε κία πνιύ κηθξή κάδα πνπ 

ιέγεηαη άηνκν θαη ε νπνία δε κπνξεί λα δηαηξεζεί πεξαηηέξσ δίρσο ην ζηνηρείν λα ράζεη ηηο 

ρεκηθέο ηδηόηεηέο ηνπ. Η ειιεληθή ιέμε άηνκν ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλώο πξνο ηηκήλ ησλ πνιιώλ 

αξραίσλ Διιήλσλ θηινζόθσλ, πνπ είραλ ππνζηεξίμεη απηή ηελ ηδηόηεηα ηεο ύιεο. 

Σα άηνκα όισλ ησλ ζηνηρείσλ απνηεινύληαη από έλα ππξήλα, πνπ απνηειείηαη από δύν 

δηαθνξεηηθά είδε ζσκαηηδίσλ ηα πξσηόληα θαη ηα λεηξόληα. Γύξσ από ηνλ ππξήλα ελόο αηόκνπ 

ζηξέθνληαη πνιύ κηθξόηεξα ζσκαηίδηα από ηα πξσηόληα θαη ηα λεηξόληα πνπ ιέγνληαη 

ειεθηξόληα Ο αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ελόο αηόκνπ ραξαθηεξίδεη ην ζηνηρείν. Έηζη ν ππξήλαο 

ηνπ ειαθξύηεξνπ ζηνηρείνπ, δειαδή ηνπ πδξνγόλνπ έρεη 1 πξσηόλην. Σν δεύηεξν πην ειαθξύ 

ζηνηρείν είλαη ην ήιην ηνπ νπνίνπ ν ππξήλαο έρεη 2 πξσηόληα θ.ν.θ. Ο ππξήλαο ηνπ ζηδήξνπ έρεη 

26 πξσηόληα θαη ηνπ νπξαλίνπ (πνπ είλαη ην πην βαξύ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηε θύζε) έρεη 92 

πξσηόληα. Όπσο αλαθέξακε, ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ραξαθηεξίδεη έλα ζηνηρείν. Τπάξρνπλ 

όκσο ζηνηρεία, ζαλ παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ην πδξνγόλν, πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο κνξθέο. 

Γειαδή ππάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθέο κνξθέο πδξνγόλνπ, ησλ νπνίσλ νη ππξήλεο έρνπλ κελ 

απηνλόεηα ηνλ ίδην αξηζκό πξσηνλίσλ, δειαδή 1 (δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ πδξνγόλν)  αιιά 

δηαθνξεηηθό αξηζκό λεηξνλίσλ. Απηέο νη κνξθέο ελόο ζηνηρείνπ (εδώ ηνπ πδξνγόλνπ) ιέγνληαη 

ηζόηνπα. Σα 3 ηζόηνπα ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλν είλαη: Σν πξώηην, ηνπ νπνίνπ ν ππξήλαο 

απνηειείηαη από 1 πξσηόλην θαη θαλέλα λεηξόλην. Σν δεπηέξην κε 1 πξσηόλην θαη 1 λεηξόλην θαη 

ην ηξίηην κε 1 πξσηόλην θαη 2 λεηξόληα.            

 Όηαλ θαίκε έλα ζπκβαηηθό θαύζηκν πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ελέξγεηα, δειαδή 

θαη’ αξράο ζεξκόηεηα, ηόηε ζπλήζσο ην ζηνηρείν άλζξαθαο (πνπ πεξηέρεηαη ζρεδόλ ζε όια ηα 

θαύζηκα) ελώλεηαη κε κία ρεκηθή αληίδξαζε κε ην νμπγόλν ηνπ αέξα δεκηνπξγώληαο ην αέξην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα παξάγνληαο ζπγρξόλσο έλα πνζό ζεξκόηεηαο. ηε ρεκηθή απηή 

αληίδξαζε πνπ πεξηγξάςακε, παξάγνπκε ελέξγεηα, αιιά νη ππξήλεο ησλ δύν ζηνηρείσλ άλζξαθα 

θαη νμπγόλνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηνη. 

Σν έηνο 1938 δύν Γεξκαλνί ρεκηθνί νη Όηην Υάαλ θαη Φξηηο ηξάζκαλ, πνπ εξγάδνληαλ 

ζην Ιλζηηηνύην Κάηδεξ Βίιρεικ γηα Υεκεία ζην Βεξνιίλν, πεηξακαηηδόκελνη κε ην βαξύηεξν 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Wilhelm-Institut


ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηε θύζε, δειαδή ην νπξάλην (κε 92 πξσηόληα) θαηάθεξαλ 

«βνκβαξδίδνληαο» ηνλ ππξήλα ηνπ νπξαλίνπ κε λεηξόληα λα «δηαζπάζνπλ» ηνλ ππξήλα ηνπ 

νπξαλίνπ. Γειαδή κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ ππξήλα ηνπ νπξαλίνπ πξνέθπςαλ δύν άιια ζηνηρεία ην 

βάξην θαη ην θξππηό κε αξηζκό πξσηνλίσλ 56 θαη 36 αληίζηνηρα αιιά παξήρζε θαη έλα πνιύ 

κεγάιν πνζό ελέξγεηαο. Καηά ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ πξνθύπηεη ελέξγεηα γηα ηνλ εμήο ιόγν: 

Αλ δπγίζνπκε ηε κάδα όισλ ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηε δηάζπαζε ηνπ ππξήλα, 

απηή είλαη κηθξόηεξε από ηε κάδα ησλ ζσκαηηδίσλ πξηλ ηε δηάζπαζε ηνπ ππξήλα. Απηή όκσο 

αθξηβώο ε κάδα m πνπ ράζεθε είλαη ε αηηία ηεο παξαγσγήο ηνπ πνιύ κεγάινπ πνζνύ ελέξγεηαο 

Δ. Γηόηη θαηά ηνλ πεξίθεκν ηύπν ηνπ Ατλζηάηλ          Δ = m · c
2
, από ηε κάδα m πνπ ράλεηαη 

πξνθύπηεη ε ελέξγεηα Δ, όπνπ c είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό, δειαδή 300 000 

ρηιηόκεηξα αλά δεπηεξόιεπην.  

Απηό πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, όηη δειαδή θαηά ηε δηάζπαζε ηνπ ππξήλα ε κάδα 

ιηγνζηεύεη θαη επνκέλσο δεκηνπξγείηαη ελέξγεηα, ηζρύεη κόλν γηα ηα βαξηά ζηνηρεία, δειαδή από 

ην ζίδεξν (26 πξσηόληα) κέρξη ην νπξάλην (92 πξσηόληα).  Μάιηζηα παξάγεηαη ηόζν πην πνιύ 

ελέξγεηα, όζν πην βαξύο είλαη ν ππξήλαο. Γειαδή ε παξαγόκελε ελέξγεηα είλαη κέγηζηε θαηά ηε 

δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ ηνπ νπξαλίνπ. Γηα λα γίλεη δε θαηαλνεηό, ηη ηεξάζηηα πνζά ελέξγεηαο 

ειεπζεξώλνληαη θαηά ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ (αληίζεηα κε ηελ θαύζε π.ρ. ηνπ θάξβνπλνπ, 

όπνπ νη ππξήλεο ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ νμπγόλνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηνη), αλαθέξνπκε, όηη 

θαηά ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ κίαο κάδαο νπξαλίνπ ελόο γξακκαξίνπ ειεπζεξώλεηαη ε ίδηα 

ελέξγεηα, όπσο θαηά ηελ θαύζε πεξίπνπ 6 500 000 γξακκαξίσλ  ιηγλίηε. Απηή αθξηβώο ε 

δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ ηνπ νπξαλίνπ εθαξκόδεηαη ζηα ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα θεξδίζνπκε κεγάια πνζά ελέξγεηαο κε 

ην πιενλέθηεκα, όηη δελ παξάγεηαη (ηνπιάρηζην θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ) θαζόινπ 

ην αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ είλαη ε θπξία αηηία γηα ην βιαβεξό «Αλζξσπνγελέο 

Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ». Αιιά από ηε κία πιεπξά ην Σζεξλνκπίι θαη από ηελ άιιε ην 

πξόβιεκα ησλ ππξεληθώλ απνβιήησλ νδήγεζαλ θαη’ αξράο ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, ζην λα 

ιάβνπλ (πνιηηηθέο θπξίσο) απνθάζεηο γηα ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ηεο ελέξγεηαο, πνπ 

παξάγεηαη ζηα ππξεληθά εξγνζηάζηα από ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ. Σα πξνβιήκαηα όκσο κε 

ην πξναλαθεξζέλ «Αλζξσπνγελέο Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ» έρνπλ νδεγήζεη ήδε αξθεηέο 

ρώξεο ζην λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή Πνιηηηθή ηνπο απηή ηε θνξά ππέξ ηεο ππξεληθήο 

δηάζπαζεο, πνπ δελ παξάγεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.   

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ελέξγεηα θεξδίδνπκε από ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ κόλν 

ησλ βαξέσλ ζηνηρείσλ (από ην ζίδεξν κε 26 πξσηόληα κέρξη ην νπξάλην κε 92 πξσηόληα). Από 

ηνπο ππξήλεο ησλ ειαθξώλ ζηνηρείσλ πδξνγόλν κέρξη ην ζίδεξν κπνξνύκε επίζεο λα 

θεξδίζνπκε ελέξγεηα, αιιά όρη κε ηε δηάζπαζε ησλ ππξήλσλ, αιιά αληίζεηα κε ηε «ζύληεμε», 

δειαδή ηε ζπλέλσζε ππξήλσλ. Η ελέξγεηα πνπ θεξδίδνπκε κε ηε ζύληεμε είλαη ηόζν 

κεγαιύηεξε, όζν ειαθξύηεξα είλαη ηα ζηνηρεία. Έηζη από ηελ ζύληεμε ησλ ππξήλσλ κίαο κάδαο 

πδξνγόλνπ ελόο γξακκαξίνπ ειεπζεξώλεηαη ε ίδηα ελέξγεηα, όπσο θαηά ηελ θαύζε πεξίπνπ 8 

000 000 γξακκαξίσλ πεηξειαίνπ ή 12 000 000 γξακκαξίσλ θάξβνπλνπ. Σελ ελέξγεηα δε απηή 

ηελ «αηζζαλόκαζηε» θαζεκεξηλά, αθνύ είλαη ε ελέξγεηα πνπ δερόκαζηε από ηνλ Ήιην, ζα 

ζπλέπεηα ηνπ όηη ζηνλ Ήιην κεγάιεο πνζόηεηεο από δύν ππξήλεο πδξνγόλνπ ελώλνληαη 

δεκηνπξγώληαο έλα λέν ππξήλα ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ (πνπ έρεη 2 πξσηόληα). 

Μήπσο επνκέλσο ε δεκηνπξγία κηθξώλ ηερλεηώλ ήιησλ επάλσ ζηε γε ιύζεη ην ελεξγεηαθό 

πξόβιεκα; Καη πξάγκαηη νη επηζηήκνλεο απαληαρνύ ηεο γεο βιέπνπλ ζηελ ζύληεμε ησλ 

ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ πδξνγόλνπ κε ηε δεκηνπξγία ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ ειίνπ ηε ιύζε ηνπ 

κειινληηθνύ ελεξγεηαθνύ πξνβιήκαηνο ηεο αλζξσπόηεηαο. Γηα θάπνηνλ, πνπ ίζσο είλαη 

δύζπηζηνο, αλαθέξνπκε, όηη ηελ 21
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 2006 ππεγξάθε ζην Παξίζη από ηηο 

ζπνπδαηόηεξεο βηνκεραληθέο ρώξεο ύκθσλν, κε ην νπνίν εγθξίζεθε λα θαηαζθεπαζηεί ζην 

Καληαξάο ηεο Γαιιίαο ν Γηεζλήο Πεηξακαηηθόο Αληηδξαζηήξαο ύληεμεο (ITER). Σν όιν 

εγρείξεκα ζα ζηνηρίζεη θαη’ αξράο 10 δηζεθαηνκκύξηα Δπξώ θαη είλαη ε πην δαπαλεξή δηεζλήο 



επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα κεηά ηνλ δηεζλή δηαζηεκηθό ζηαζκό. Η θαηαζθεπή πξνβιέπεηαη λα 

ηειεηώζεη πεξίπνπ ην 2018. Δάλ όια πάλε θαιά, ηόηε πεξί ην 2050 ζα θαηαζθεπαζηεί 

αληηδξαζηήξαο, ν νπνίνο ζα απνδεηθλύεη, όηη ε ειεγρόκελε παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηε βνήζεηα 

ηεο ζύληεμεο ησλ ππξήλσλ πδξνγόλνπ είλαη δπλαηή. 

Αιιά αο πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ζε κεξηθά ζεκαληηθά εξσηήκαηα γύξσ από απηόλ 

ηνλ Αληηδξαζηήξα, από ηνλ νπνίν πεξηκέλνπλ νη επηζηήκνλεο λα ιύζεη ην παγθόζκην ελεξγεηαθό 

πξόβιεκα ηνπ κέιινληνο. 

Σα «θαύζηκα» απηνύ ηνπ Αληηδξαζηήξα ζύληεμεο είλαη ηα ηζόηνπα ηνπ πδξνγόλνπ δεπηέξην 

θαη ηξίηην. Σν δεπηέξην κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από ην λεξό. Μάιηζηα ππνινγίδεηαη, όηη από 

κόλν 1 θπβηθό ρηιηόκεηξν ζαιάζζηνπ λεξνύ κπνξεί λα πξνέιζεη ην δεπηέξην, πνπ ζα ήηαλ 

αλαγθαίν γηα λα ππεξθαιπθζνύλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο γηα 

πνιιέο εθαηνληάδεο ρξόληα. Σν ηξίηην δελ ππάξρεη ζρεδόλ ζηε θύζε. Μπνξεί όκσο λα παξαρζεί 

από ην ζηνηρείν ιίζην, πνπ ππάξρεη ζηε θύζε ζε ηέηνηεο πνζόηεηεο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ππεξθαιύςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο νιόθιεξεο ηεο αλζξσπόηεηαο γηα κεξηθέο ρηιηάδεο 

ρξόληα. 

Ο Αληηδξαζηήξαο ζύληεμεο δελ παξάγεη (ηνπιάρηζην θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ) θαζόινπ ην 

αέξην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ είλαη ε θπξία αηηία γηα ην βιαβεξό «Αλζξσπνγελέο Φαηλόκελν 

ηνπ Θεξκνθεπίνπ». 

ε έλα ππξεληθό Αληηδξαζηήξα δηάζπαζεο ππάξρεη ν θίλδπλνο, εάλ ραζεί ν έιεγρνο λα 

«ιεηώζεη», κε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ (εθπνκπή κεγάισλ πνζώλ βιαβεξήο 

ξαδηελέξγεηαο, βιέπε Σζεξλνκπίι). ηνλ ππξεληθό Αληηδξαζηήξα  ζύληεμεο δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

θίλδπλνο, δηόηη γηα λα δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αληηδξαζηήξα ζύληεμεο πξέπεη λα 

θαηαβάιιεηαη κία ηόζν κεγάιε πξνζπάζεηα, ώζηε ζηελ παξακηθξή δηαηαξαρή ε ζύληεμε 

ακέζσο δηαθόπηεηαη. 

Σέινο ηα ξαδηελεξγά απόβιεηα ηνπ Αληηδξαζηήξα ζύληεμεο είλαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

Αληηδξαζηήξα δηάζπαζεο πνιύ ιηγόηεξα θαη πνιύ πην αθίλδπλα. 

 

Σν παξόλ άξζξν δεκνζηεύεηαη ζην Διιελνγεξκαληθό Πεξηνδηθό ΔΡΜΗ θαη απνηειεί κία 

ηδηαίηεξα ζπκππθλσκέλε πεξίιεςε ελόο κέξνπο ηνπ ελόο από ηα 11 Κεθάιαηα ηνπ δεύηεξνπ 

Βηβιίνπ ηνπ πγγξαθέα ζηα Διιεληθά κε ηίηιν «ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ», πνπ ζα θπθινθνξήζεη ιίαλ ζπληόκσο. 

 


