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Πρόλογος                                                        
Αγαπητή Αναγνώστρια, 
Αγαπητέ Αναγνώστη. 
 
Από σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι με αντικείμενο το «Φυσικό Περιβάλλον». Για 
όσους έχουν ενδιαφέρον για το Περιβάλλον, πιστεύω, ότι το ταξίδι αυτό θα είναι  
πολύ ευχάριστο. Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα ιδιαίτερα με το 
Περιβάλλον, υπάρχει μία πολύ μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσουν τώρα ενδιαφέρον 
για το Περιβάλλον. 

Από σήμερα λοιπόν θα δημοσιεύω περίπου μία φορά την εβδομάδα ένα Άρθρο 
για το Περιβάλλον. Αυτό θα συνεχιστεί για περίπου έναν χρόνο (Θεού θέλοντος, 
δεδομένου, ότι τον ερχόμενο Φεβρουάριο του 2021 κλείνω τα 83 μου χρόνια), έτσι 
ώστε σε περίπου 50 Ενότητες θα σας περιγράψω όλα όσα έχουν σχέση με το φυσικό 
Περιβάλλον. 

Μία φράση που με συνόδευε σε όλη την επιστημονική μου σταδιοδρομία είναι η 
εξής: «Το χαρτί  είναι υπομονετικό. Δηλαδή μπορείς να γράψεις επάνω του ό,τι  
ανοησία θέλεις» (το ίδιο ισχύει κατ' αναλογία και για το διαδίκτυο και για το 
μικρόφωνο).  Αυτό σημαίνει, ότι δεν είναι τόσο σημαντικό το τι διάβασες, αλλά που 
το διάβασες και ποια είναι η σχέση αυτού που το έγραψε με το θέμα που έγραψε.  Γι' 
αυτό το λόγο θα ήθελα να Σας αναφέρω μερικά προσωπικά στοιχεία, έτσι ώστε να 
αποκτήσετε έγκαιρα μία πρώτη γνώμη, για το εάν θα ήταν σκόπιμο να χάσετε ένα 
μέρος του χρόνου Σας ασχολούμενοι με την Ιστοσελίδα μου. 

Η δημιουργία των Άρθρων που θα ακολουθήσουν, είναι μία από τις περισσότερες 
προσπάθειες που καταβάλω τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να μεταφέρω στην 
Πατρίδα μου τις εμπειρίες που απέκτησα στη Γερμανία στον τομέα του 
Περιβάλλοντος. Οι εμπειρίες αυτές προέκυψαν: 

1. Από την εργασία μου επί σχεδόν είκοσι χρόνια ως υπεύθυνου για την 
προστασία του Περιβάλλοντος της Γερμανικής εταιρείας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας RWE Energie AG, η οποία ήταν τότε η μεγαλύτερη μη 
κρατική εταιρεία της Ευρώπης. Ευτύχησα δε να έχω αυτήν την θέση και κατά 
τη δεκαετία του 1980, όταν δηλαδή στη Γερμανία γενικά αλλά και στην 
εταιρεία RWE Energie AG ιδιαίτερα υλοποιήθηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
μείωσης των εκπομπών των ρύπων με πρωτοποριακές μεθόδους και 
εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση της ρύπανσης του Περιβάλλοντος. 
Μόνο η εταιρεία RWE Energie AG έκανε από το 1983 έως το 1988 
επενδύσεις μόνο για την προστασία του Περιβάλλοντος αξίας περίπου 3,5 
δισεκατομμυρίων Ευρώ! 

2. Από τις παραδόσεις που έκανα σε Πανεπιστημιακό επίπεδο στη Γερμανία με 
τίτλο: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικό Δίκαιο». 

3. Από την ιδιαίτερα ενεργό συμμετοχή μου σε «Ειδικές Επιτροπές» [συμμετείχα 
σε εικοσιτρείς (23) έξι εκ των οποίων διηύθυνα ο ίδιος] όλων των μεγάλων 
Ενεργειακών Οργανισμών της Γερμανίας (VDI: Σύλλογος Γερμανών 
Μηχανικών, VGB: Ένωση των Ιδιοκτητών Μεγάλων Εργοστασίων 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, VDEW: Ένωση Γερμανικών 
Εργοστασίων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ιδιαίτερα επιλέγηκα επί 
σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τομέα 2 «Μετεωρολογία 
και Περιβάλλον» της «Επιτροπής για την Προστασία της Ατμόσφαιρας» του 
«Συλλόγου Γερμανών Μηχανικών» (VDI). Στις Ειδικές αυτές Επιτροπές 
καλούνται οι Ειδικοί όλων των κλάδων του Περιβάλλοντος και προτείνουν 
λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του Περιβάλλοντος. Πολλές από αυτές τις 
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λύσεις οδηγούν σε Οδηγίες, Διατάξεις και Νομοθεσίες, όπου αρκετές από 
αυτές μεταφέρονται σε Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες. 

4. Από τη δημοσίευση (μόνο σε διεθνές επίπεδο) περίπου 50 πρωτοποριακών 
μελετών μου (και την παρουσίασή τους σε Συνέδρια) με αντικείμενο το 
Περιβάλλον, καθώς και από τις περισσότερες εκατοντάδες διαλέξεών μου.  

Ένα εύλογο ερώτημα είναι για πιο λόγο κάνω αυτήν την προσπάθεια; Η απάντηση 
είναι μία παλαιά ιστορία: Όπως προανέφερα επί περίπου είκοσι χρόνια ήμουν 
υπεύθυνος για την προστασία του Περιβάλλοντος της μεγάλης Γερμανικής εταιρείας 
RWE Energie AG. Ο Γερμανικός τίτλος που είχα (αντίστοιχος του οποίου δεν 
υπάρχει στην Ελλάδα) ήταν Umweltschutzbeauftragter, δηλαδή υπεύθυνος της 
εταιρίας για την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και εντεταλμένος από τη 
Γερμανική Κυβέρνηση έχοντας την ευθύνη έναντι αυτής να ελέγχω, αν τηρούνται 
από την εταιρεία όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες σχετικά με την προστασία του 
Περιβάλλοντος.  Μία από τις υποχρεώσεις που είχα, ήταν εκτός των άλλων, να 
ενημερώνω τους Γερμανούς για το πώς δημιουργείται η ρύπανση του Περιβάλλοντος 
και πώς επιτυγχάνεται η προστασία του. Έτσι έκανα περισσότερες εκατοντάδες 
διαλέξεις σε όλα τα επίπεδα αρχής γενομένης από τους Διευθυντές όλων των 
μεγάλων Γερμανικών εταιρειών, διαλέξεις σε Ειδικούς άλλων τομέων όπως 
Φυσικούς, Χημικούς, Οικονομολόγους κ.λπ., μέχρι και βραδινές διαλέξεις σε Ενορίες 
(περισσότερες από 50 Ενορίες της Καθολικής και της Ορθοδόξου Εκκλησίας), 
Συλλόγους κ.λπ.. Τότε λοιπόν, γυρνώντας μετά από τέτοιες διαλέξεις σπίτι μας τις 
χειμωνιάτικες νύχτες με πάγους, χιόνια, βροχές και κρύα, υποσχέθηκα στον εαυτό 
μου, ότι αν με αξιώσει ο Θεός να μπορώ κάποτε να δραστηριοποιούμαι εκτός της 
Γερμανίας και στην Πατρίδα μου, αυτό που κάνω για τους Γερμανούς συμπολίτες 
μου, θα το κάνω και για τους Έλληνες συμπατριώτες μου. 

Αυτό κάνω λοιπόν εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι με περισσότερους τρόπους 
προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να υλοποιήσω αυτή μου την υπόσχεση. Η προσπάθειά 
μου προς τούτο βασίζεται σε τρείς πυλώνες:  

1. Ο πρώτος πυλώνας είναι μία σειρά διαλέξεων για το Περιβάλλον σε 
περισσότερες πόλεις της Ελλάδος (π.χ. Σαλαμίνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, 
Πτολεμαΐδα, Αίγινα, περισσότερες περιοχές των Αθηνών κ.α.).  

2. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές Εκπομπές για το 
Περιβάλλον που έχω κάνει. Παραδείγματα είναι: Τρεις ενότητες από περίπου 
50 ημίωρες ραδιοφωνικές Εκπομπές η κάθε μία (δηλαδή σύνολο περίπου 150 
ημίωρων Ραδιοφωνικών Εκπομπών) από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Το Περιβάλλον. Ρύπανση και 
Προστασία». Μία σειρά  Εκπομπών από τον κρατικό Ραδιοφωνικό Σταθμό 
ΕΡΑ 5 για τους απανταχού Έλληνες. Τέλος τηλεοπτικές Εκπομπές π.χ. στην 
ΕΡΤ, Ρόδο, Πτολεμαΐδα.  

3. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο γραπτός λόγος για να μπορούν οι Έλληνες πολίτες 
να μελετούν τα του Περιβάλλοντος, όποτε έχουν διάθεση προς τούτο. Εδώ 
ανήκει μία μεγάλη σειρά δημοσιεύσεων για το Περιβάλλον στην Ελλάδα 
(περισσότερες από εκατό) σε εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο. 
Κορωνίδα αυτού του πυλώνα είναι η συγγραφή δύο Βιβλίων στα Ελληνικά 
για το Περιβάλλον με συνολικά 621 σελίδες. Συγκεκριμένα το δεύτερο 
Βιβλίο το έγραψα με την βοήθεια και του γιου μου Μίνου Μπινιάρη (ο 
οποίος έχει μετά από δύο πενταετείς σπουδές Διπλώματα Βιοτεχνολόγου και 
Φαρμακοποιού). Το Βιβλίο αυτό έχει τον τίτλο: «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», προέκυψε από εντατική εργασία εννέα ετών, έχει 431 
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σελίδες και κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Το Βιβλίο αυτό 
είναι η κύρια πηγή από την οποία προέρχονται όλα όσα θα Σας περιγράψω 
στις περίπου 50 Ενότητες που θα ακολουθήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο θεώρησα 
όχι μόνο σκόπιμο αλλά και αναγκαίο να συμπεριλάβω τα βιογραφικά και των 
δύο Συγγραφέων του Βιβλίου (βλέπε link Βιογραφικά). 

Ανέφερα, ότι το Βιβλίο είναι η κύρια πηγή, όχι όμως η αποκλειστική. Αρκετές 
εμπειρίες συγκεντρώθηκαν και κατά την επιλογή της ύλης τόσο των ραδιοφωνικών 
Εκπομπών όσο και των δημοσιευθέντων Άρθρων μου. Τέλος ρόλο έπαιξε και η 
πρόοδος της Επιστήμης στο πέρασμα του χρόνου. 

 Το προαναφερθέν Βιβλίο μας γράφτηκε σκοπίμως με απλά και κατανοητά λόγια, 
έτσι ώστε να μπορούν να το καταλάβουν όλοι, δίχως να απαιτούνται πρότερες 
γνώσεις.  Πολλοί Ειδικοί μας έχουν πει, ότι το Βιβλίο αυτό θα ήταν σκόπιμο να 
διδάσκεται τόσο στη βασική όσο και στη μέση εκπαίδευση. Στη χώρα μας όμως δε 
γίνεται αυτό που λένε οι Ειδικοί, αλλά αυτό που θέλουν οι εκάστοτε Κυβερνόντες. 
Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί εκ μέρους μας το γεγονός, ότι το 
Βιβλίο αυτό παρ’ ότι έχει γραφτεί με πολύ απλά λόγια, επελέγη στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Εύδοξος». Δηλαδή Καθηγητές περισσοτέρων ανωτάτων Ιδρυμάτων 
έκριναν, ότι το Βιβλίο αυτό είναι σκόπιμο να το μελετούν οι Φοιτητές τους. Έτσι οι 
Φοιτητές μπορούν να το παραγγείλουν και η Πολιτεία πληρώνει ένα αντίτιμο στον 
Εκδοτικό Οίκο. Ένα μικρό μέρος αυτού του αντιτίμου ανήκει στους Συγγραφείς. 

Σε αυτή τη θέση θα μπορούσε κάποια Αναγνώστρια ή κάποιος Αναγνώστης να 
σκεφτεί, ότι ό,τι κάνω γίνεται και για οικονομικούς λόγους. Γι' αυτό θα ήθελα να 
τονίσω, ότι από όλα όσα έχω κάνει στην συνολική προσπάθειά μου αυτή, όχι μόνο 
δεν έχω πάρει έστω και ένα ευρώ, αλλά αντιθέτως έχω ξοδέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ 
από την τσέπη μου. Μόνο λίγα παραδείγματα:  

1. Σε όλες τις διαλέξεις που έκανα, παρ' ότι με είχαν προσκαλέσει, ποτέ δεν 
πήρα έξοδα κινήσεως ή κάποια αμοιβή (αφού το ίδιο έπραξα και στη 
Γερμανία). Αν όμως είχε προβλεφθεί κάποια αμοιβή, τους έλεγα: Βάλτε τα 
στο Ταμείο σας. 

2. Όταν σε έναν από τους τρεις κύκλους Ραδιοφωνικών Εκπομπών (λόγω 
εσωτερικών προβλημάτων του Σταθμού) δεν υπήρχε δυνατότητα εγγραφής 
των Εκπομπών στις εγκαταστάσεις του Σταθμού, πλήρωσα εγώ εκτός 
Σταθμού αυτά τα έξοδα για τις περίπου 50 Εκπομπές (και ο νοών νοείτω). 

3. Από το πρώτο Βιβλίο, που πουλήθηκε σε αρκετά αντίτυπα, άφησα τα έσοδα 
στον Εκδοτικό Οίκο (παρ' ότι ένα σεβαστό ποσοστό ανήκε σε εμένα). 

4. Από το δεύτερο Βιβλίο μας (με τη σύμφωνη γνώμη και του γιού μου) 
αγοράσαμε από τον εκδοτικό Οίκο (σε τιμή ιδίων εξόδων) 600 αντίτυπα (που 
μας στοίχισαν περίπου 3000 ευρώ) και τα δωρίσαμε σε πάρα πολλές 
Βιβλιοθήκες, στους Παρευρισκομένους σε ειδικές διαλέξεις μου (π.χ. στην 
ιδιαίτερη Πατρίδα μου στη Σαλαμίνα) και εν γένει σε όποιαν ή όποιον έχει 
εκδηλώσει έστω και το ελάχιστο ενδιαφέρον για το Περιβάλλον. 

5. Ειδικά για το δεύτερο Βιβλίο μας ισχύει, ότι το μέρος των εσόδων που 
αναλογεί στους Συγγραφείς από την πώληση του Βιβλίου τόσο από την 
ελεύθερη αγορά όσο και από το Πρόγραμμα «εύδοξος» δεν τα παίρνουμε οι 
ίδιοι αλλά τα δωρίζουμε σε έναν αγαθοεργό σκοπό. 

Όλα αυτά (τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστά σε κανέναν) τα έγραψα (λίγο προ 
του τέλους, αφού τον Φεβρουάριο του 2021 γίνομαι 83 ετών, δίχως όμως να 
«υποπτεύομαι τελευτήν του βίου») για ένα συγκεκριμένο λόγο: Δηλαδή για να γίνει 
τελείως κατανοητό, ότι η προσπάθειά μου αυτή είναι 100% ανιδιοτελής (παρ' ότι 
βέβαια είναι επίπονη) και ότι είναι μία απέλπιδα τελική προσπάθεια να κατανοήσουν 



6 
 

οι Συμπατριώτες μου, πώς λειτουργεί μία σύγχρονη κοινωνία στην προσπάθειά της να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας συγχρόνως το 
Περιβάλλον. Και αυτό με την ελπίδα, ότι, όταν στο Μέλλον ξεκινήσει κάπου ένα 
έργο για το καλό των Πολιτών (π.χ. ένας βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων), δε 
θα τα κάνουν, ως συνήθως, όλα «λίμπα», επειδή «ου γαρ οίδασι τι ποιούσι!». 

Αρκετά δε από αυτά, που θα Σας περιγράψω, δεν είναι γνωστά στη χώρα μας, 
είτε επειδή είναι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή μεθόδων που για 
πρώτη φορά εφαρμόσαμε στη Γερμανία, είτε επειδή δεν είναι μέρος του 
εκπαιδευτικού προγράμματος της χώρας μας. 

Εδώ τελείωσε η μακροσκελής Εισαγωγή μου. Θα ήθελα όμως πριν κλείσω την 
σημερινή επικοινωνία μας να Σας δώσω τη δυνατότητα να πάρετε μία πρώτη ιδέα για 
το πώς θα είναι τα διάφορα Άρθρα - Ενότητες που θα ακολουθήσουν.  

Έτσι σήμερα θα ξεκινήσω στην πρώτη Ενότητα με την περιγραφή ενός 
φλέγοντος προβλήματος της Ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή με το πρόβλημα της 
διαχείρισης των Απορριμμάτων. Βέβαια αυτή δεν είναι η φυσιολογική σειρά 
περιγραφής των προβλημάτων του Περιβάλλοντος (έτσι αναπόφευκτα σε αυτό το 
κείμενο θα υπάρχουν μερικές έννοιες, που ίσως είναι άγνωστες, θα περιγραφούν 
όμως εκτενώς, όταν από την επόμενη δεύτερη Ενότητα θα περιγράψουμε την ύλη με 
την φυσιολογική της σειρά). Η διαχείριση των Απορριμμάτων επελέγη όμως 
σκόπιμα, διότι είναι μία ολοκληρωμένη περιληπτική περιγραφή ενός σημαντικού 
προβλήματος του Περιβάλλοντος. Ελπίζω δε να αποτελέσει για Εσάς μία ευκαιρία για 
να βγάλετε ένα πρώτο συμπέρασμα για το εάν θα είχε έννοια να σπαταλάτε τον χρόνο 
Σας με την Ιστοσελίδα μου. 

Επίσης σήμερα, θέλοντας να Σας δείξω σε τι στυλ θα είναι η φυσιολογική 
περιγραφή της ύλης, θα Σας παρουσιάσω την δεύτερη Ενότητα, στην οποία θα 
ξεκινήσω με κανονική σειρά να περιγράφω τη ρύπανση του πρώτου μέρους του 
φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, δηλαδή του στρώματος του αέρα 
που περιβάλει τη γη μας 
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1η Ενότητα:   

Η Λύση στο Πρόβλημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων 
 
Για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχει λύση, αρκεί να έχουμε 
προς τούτο τις απαραίτητες γνώσεις. 

Ιστορική Αναδρομή 
Σήμερα στην Πατρίδα μας δημιουργούνται ετησίως περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι 
στερεών αποβλήτων. Σε σύγκριση με τα βουνά των απορριμμάτων της σημερινής 
καταναλωτικής κοινωνίας οι ποσότητες σκουπιδιών της εποχής πριν από τη 
βιομηχανική επανάσταση (που ξεκίνησε περίπου το 1760 στην Μεγάλη Βρετανία) 
ήταν ελάχιστες. Αυτό βέβαια οφειλόταν στο γεγονός  ότι η πλειονότητα του 
πληθυσμού ήταν φτωχή. Έτσι π.χ. τα υπόλοιπα της κουζίνας χρησιμοποιούνταν σαν 
τροφή για τα κατοικίδια ζώα όπως για κότες, κουνέλια, κατσίκες, πρόβατα κ.λπ. Όταν 
σκίζονταν π.χ. τα ρούχα όπως παντελόνια, πουκάμισα, κάλτσες  κ.λπ. ή τα παπούτσια, 
τα επιδιόρθωναν. Έπιπλα ή ένα καλό κουστούμι έπρεπε να διατηρηθούν για μια 
ολόκληρη ζωή. 

Ό,τι όμως έμενε και δε μπορούσε να αξιοποιηθεί από σκουπίδια και απόνερα, 
κατέληγαν στο χαντάκι του δρόμου, δίπλα στο σπίτι, στο επόμενο ρυάκι κ.λπ.. Οι 
δρόμοι και τα σοκάκια των παλαιών πόλεων ήταν παράδεισος για κότες, χήνες κ.λπ., 
αλλά και για αρουραίους και ζωύφια και μύριζαν ακαθαρσίες. Οι συνέπειες αυτών 
των καταστροφικών καταστάσεων για την υγεία δεν άργησαν να έρθουν: Λοιμοί και 
επιδημίες θέριζαν. Πανούκλα και χολέρα αποδεκάτιζαν επί αιώνες. ολόκληρες πόλεις 
και περιοχές. 

Πολύ αργότερα κατανοήθηκε η σημασία της υγιεινής για την καταπολέμηση των 
ασθενειών. Τότε πρωτοεμφανίστηκε η οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Μεγάλη παράδοση έχει η πόλη του Αμβούργου της Γερμανίας, η οποία το 1560, 
εξέδωσε την 1η Διάταξη για την οργανωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων. 
Θεωρώ όμως απαραίτητο να επαναλάβω εδώ το έτος, δηλαδή το 1560, στο οποίο 
ελήφθη η επαναστατική αυτή πρωτοβουλία,. Δηλαδή στη Γερμανία ξεκίνησε η 
οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων το έτος 1560, δηλαδή ένα έτος, όπου οι 
Έλληνες ζούσαν στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό. Βέβαια υπάρχει και σήμερα 
Έλληνας Καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης που προσπαθεί να μας πείσει, ότι 
περνούσαμε ωραία με τους Τούρκους, αφού όπως είπε ανταλλάσαμε και συνήθειες 
όπως π.χ. ότι μας έμαθαν οι Τούρκοι …να τρώμε με τα δάκτυλα από κοινό ταψί. 
Τρομάρα του! Δηλαδή το 1560 οι Γερμανοί έμαθαν να αντιμετωπίζουν οργανωμένα 
τα απορρίμματά τους και εμείς περνούσαμε ωραία με τους τούρκους, αφού μας 
μάθαιναν να τρώμε … με τα δάκτυλα από κοινό ταψί. Σε μία άλλη Ενότητα θα σας 
εξηγήσω, πόσα πολλά άλλα συνέβαιναν στην Κεντρική Ευρώπη, όταν εμείς ζούσαμε 
στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό. 
Επιστρέφουμε όμως στο αντικείμενό μας. Άλλοι σημαντικοί σταθμοί στην 
οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι: 

• 1885: Αμβούργο. Απόφαση σύμφωνα με την οποία η απαλλαγή από τα 
απορρίμματα είναι υπόθεση των κοινοτήτων. 

• 1893: Αμβούργο. Κατασκευή της 1ης εγκατάστασης για την καύση των 
απορριμμάτων.   

• 1897: Νέα Υόρκη. Έναρξη της λειτουργίας της πρώτης εγκατάστασης για τη 
διαλογή των απορριμμάτων. Στην εγκατάσταση αυτή γινόταν με το χέρι 
διαλογή χαρτιού, ρούχων, μετάλλων, δέρματος, μπουκαλιών κ.λπ. από έναν 
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ιμάντα που έφερνε τα απορρίμματα. Τα υπόλοιπα απορρίμματα κατέληγαν σε 
μία εγκατάσταση καύσης, όπου παραγόταν ατμός. 

Με την οικονομική πρόοδο των περισσοτέρων χωρών, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές στη συμπεριφορά των πολιτών. Δίπλα στα 
είδη με μεγάλη διάρκεια ζωής, παρουσιάστηκαν όλο και περισσότερα είδη «μιας 
χρήσης», που μετά τη χρησιμοποίησή τους κατέληγαν στο σκουπιδοτενεκέ, για να 
αντικατασταθούν από νέα. Επισκευή, μαντάρισμα, επιδιόρθωση κ.λπ. δεν άξιζαν 
πλέον τον κόπο, πολλές φορές δε κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον δυνατόν. Ακόμη και 
ακριβά είδη όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων κ.λπ. δεν 
χρησιμοποιούνταν πια μέχρι να αχρηστευτούν, αλλά τα αντικαθιστούσαν από πιο 
ωραία σε σχήμα, πιο λειτουργικά ή απλώς πιο μοντέρνα. Συχνά, η διάρκεια χρήσης 
μιας συσκευής δεν ορίζεται από τεχνικής πλευράς, αλλά από τη μόδα. 

Όλο και μεγαλύτερη σημασία για την «εικόνα» ενός προϊόντος και κατά συνέπεια 
για τη δυνατότητα πώλησής του, απέκτησε ο τρόπος συσκευασίας του. Έτσι επόμενο 
ήταν η συσκευασία να γίνεται όλο και πιο έγχρωμη, πιο εκλεπτυσμένη και πιο 
δαπανηρή. Τα έξοδα συσκευασίας είναι σε πολλά προϊόντα υψηλότερα από την αξία 
του περιεχομένου. Αλλά και το βάρος της συσκευασίας είναι πολλές φορές 
μεγαλύτερο του βάρους του περιεχομένου. 

Ιστορική Εξέλιξη της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα 
Στη χώρα μας κατ’ αρχάς κυριαρχούσε… το χάος. Ο κάθε πολίτης δρούσε μέχρι προ 
τινός με το μότο: «Τα απορρίμματα τα πηγαίνω οπουδήποτε αρκεί να είναι μακριά 
από εμένα», π.χ. στο κοντινό οικόπεδο, στο κοντινό δάσος, στο μακρινό αγρό, στην 
απόμερη παραλία, μέσα στη ρεματιά κ.λπ. Έτσι καταγράφηκαν βάσει των στοιχείων 
του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), 
διαχρονικά συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 3036 ενεργοί και ανενεργοί «Χώροι 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων», δηλαδή ΧΑΔΑ. 
Εκτός των αστικών αποβλήτων υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων: 

• Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. απόβλητα 
από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, απόβλητα υγειονομικών μονάδων, 
οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής, απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων). 

• Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα. 
• Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
• Εξορυκτικά απόβλητα. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών συνεχίζει να επιδρά σημαντικά στις 
ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στη χώρα μας, οι οποίες 
παρουσιάζουν μείωση.   

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ 
Ένας Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ σημαίνει, ότι τα απόβλητα 
κατέληγαν σε μία ανεξέλεγκτη «χωματερή», δηλαδή ένα χώρο, όπου ο καθένας 
μπορούσε να «ξεφορτωθεί» ό,τι δε χρειαζόταν, όπως π.χ. κοινά σκουπίδια, γυαλιά, 
μέταλλα, παλιές συσκευές, πλαστικά κ.λπ. Αφού η χωματερή ήταν ανεξέλεγκτη, 
σύνηθες φαινόμενο ήταν οι πυρκαγιές τα καλοκαίρια με τον κίνδυνο της μετάδοσης 
της πυρκαγιάς στις γύρω περιοχές. Εκτός αυτού όμως από αυτήν την καύση κυρίως 
των πλαστικών προέκυπταν εκτός των άλλων διοξίνες (με τις οποίες θα ασχοληθούμε 
εντατικά σε άλλες Ενότητες, βλέπε σελ.40) με ότι αυτό συνεπάγεται. Κανείς όμως δεν 
είχε επιλέξει αυτές τις χωματερές και επομένως δεν είχε ελέγξει αν π.χ. οι τοποθεσίες 
αυτές ήταν ακατάλληλες.  

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε δύο παραδείγματα ακαταλληλότητας της 
τοποθεσίας μιας χωματερής: Μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις ρύποι που υπήρχαν στα 
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απορρίμματα θα μπορούσαν να ξεπλυθούν από τα απορρίμματα και να καταλήξουν 
στο έδαφος της χωματερής. Αν όμως το έδαφος της χωματερής ήταν εύκολα 
διαπερατό από τους ρύπους, τότε θα είχαμε ρύπανση του εδάφους. Πολύ χειρότερη 
θα ήταν βέβαια η κατάσταση, αν συγχρόνως με το διαπερατό έδαφος είχαμε κάτω 
από το έδαφος της χωματερής έναν υπόγειο υδροφορέα, οπότε εκτός από τη ρύπανση 
του εδάφους θα είχαμε συγχρόνως και ρύπανση του νερού του υπόγειου υδροφορέα. 
Αυτό σημαίνει, ότι (αν μας ενδιαφέρει η προστασία του εδάφους) για ένα μεγάλο 
αριθμό αυτών των ΧΑΔΑ θα πρέπει έναντι ενός μεγάλου οικονομικού κόστους οι 
ζημιές του εδάφους να επανορθωθούν. 

Έτσι, μία σωστότερη ιστορική εξέλιξη θα ήταν, αν αντί να είχαν λειτουργήσει  
πολλοί ΧΑΔΑ, δηλαδή  ανεξέλεγκτες χωματερές, να είχαν λειτουργήσει μόνο λίγοι 
«Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων», δηλαδή ΧΥΤΑ,. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ 
Οι ΧΥΤΑ έχουν το πλεονέκτημα  ότι είναι χώροι, που έχουν επιλεγεί κατάλληλα. 
Δηλαδή προληπτικά το έδαφος κάτω από τον ΧΥΤΑ πρέπει να μην είναι εύκολα 
διαπερατό και κάτω από το έδαφος του ΧΥΤΑ να μην υπάρχει υπόγειος υδροφορέας. 
Ο ΧΥΤΑ όμως δεν επιτρέπει καν σε ρύπους να καταλήξουν στο έδαφος, αφού τα 
απορρίμματα έχουν μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος (π.χ. με γεωμεμβράνες, 
γεωυφάσματα, αποστραγγιστικό σύστημα).  

Έτσι τα στραγγίσματα είτε από τα ίδια τα απορρίμματα είτε μετά από 
βροχοπτώσεις μπορούν  να συγκεντρωθούν και να οδηγηθούν σε βιολογικό 
καθαρισμό.  

Κατά τη ζύμωση των οργανικών υλικών (υπόλοιπα φαγητών, κλαδιά, γρασίδι 
κ.λπ.) παράγεται βιοαέριο. Το βιοαέριο αυτό περιέχει κυρίως μεθάνιο (περίπου 50%. 
Το ποσοστό του μεθανίου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο ανάλογα με τον ΧΥΤΑ, 
δηλαδή ανάλογα με την περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε οργανικά υλικά, με το 
υλικό επίστρωσης των απορριμμάτων και με το χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ). 
Μερικές ιδιότητες του μεθανίου είναι: Είναι ένα πολύ καλό καύσιμο (είναι ένα από τα 
κύρια συστατικά του καυσίμου φυσικό αέριο), οπότε είναι σκόπιμο αντί να καταλήξει 
στην ατμόσφαιρα  να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας. Αυτή η 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο σα θερμότητα (π.χ. για τη θέρμανση 
κτηρίων), είτε μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όμως και για 
«συμπαραγωγή» τόσο θερμότητας όσο και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις 
ΧΥΤΑ στη χώρα μας στους οποίους παράγεται από το βιοαέριο ηλεκτρική ενέργεια, 
δηλαδή οι ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και  Π.Σ. Βόλου με 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 30 Μεγαβάτ (πολύ χοντρικά ισχύει, ότι με 1 
Μεγαβάτ καλύπτουμε τις ηλεκτρικές ανάγκες 1000 ατόμων). Αν όμως το μεθάνιο του 
βιοαερίου καταλήξει στην ατμόσφαιρα, αυτό ενισχύει το βλαβερό «Ανθρωπογενές 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», το οποίο είναι η κύρια αιτία για την επερχόμενη 
κλιματική αλλαγή της γης μας (το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την κλιματική 
αλλαγή της γης μας θα τα περιγράψουμε εκτενώς στις αντίστοιχες Ενότητες, βλέπε 
σελ. 51). Η συνεισφορά μιας ποσότητας μεθανίου στο βλαβερό «Ανθρωπογενές 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» είναι 21 φορές ισχυρότερη από την ίδια ποσότητα του 
διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 13, σελ. 52), κάτι που σημαίνει, ότι η 
εκπομπή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί. Έτσι 
σε έναν ΧΥΤΑ το βιοαέριο που δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμότητας ή 
ηλεκτρικής ενέργειας καίγεται σε αυτό το τμήμα της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ που 
ονομάζεται δαυλός καύσης. Με αυτόν τον τρόπο το μεθάνιο του βιοαερίου μετά την 
καύση του στο δαυλό καύσης καταλήγει στην ατμόσφαιρα όχι σαν μεθάνιο, αλλά σαν 
το προϊόν της καύσης, δηλαδή σα διοξείδιο του άνθρακα που είναι για το βλαβερό 
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ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως προαναφέραμε, 21 φορές λιγότερο 
βλαβερό.  

Η απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ γίνεται με στρώσεις, οι οποίες 
συμπιέζονται μηχανικά. Στο τέλος κάθε ημέρας η ποσότητα των απορριμμάτων που 
αποτέθηκε επικαλύπτεται με αμμώδες ή αμμοχαλικώδες υλικό. Με αυτόν τον τρόπον 
αποφεύγεται: Το να παρασυρθούν τα απορρίμματα από τον άνεμο, η μετάδοση 
οσμών στο Περιβάλλον του ΧΥΤΑ κυρίως από τη δημιουργία του αερίου υδρόθειο 
(βλέπε Σελ. 33), η δημιουργία πυρκαγιών κ.α. 

Με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για έναν ΧΥΤΑ, δηλαδή επιλογή της 
τοποθεσίας του σε όχι εύκολα διαπερατό υπέδαφος, όχι επάνω από υπόγειο 
υδροφορέα, με μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος, περισυλλογή των στραγγισμάτων, 
καύση του μεθανίου ελαχιστοποιείται η ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου νερού 
και της ατμόσφαιρας. 

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η δημιουργία ΧΥΤΑ δεν είναι η βέλτιστη λύση 
(εκεί θα επανέλθουμε στη συνέχεια), αλλά όταν ήμασταν στο στάδιο που είχαμε μόνο 
πολλούς ΧΑΔΑ, θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε μόνο λίγους ΧΥΤΑ. 

Η προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα ωφεληθεί πολύ από το 
γεγονός, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αυτό για τον εξής λόγο: 
Αρκετές χώρες στην ΕΕ είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες γύρω από τα 
προβλήματα της προστασίας του Περιβάλλοντος (ίσως βέβαια επειδή έχουν 
μεγαλύτερη επιβάρυνση) από ότι εμείς και γι' αυτό έχουν δημιουργήσει αυστηρές 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές τις νομοθεσίες έχουν αποκτήσει 
Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και πρέπει εντός τακτών χρονικών διαστημάτων να γίνουν και 
κρατικές νομοθεσίες από όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας υλοποιείται μέσω της έκδοσης Νόμων, Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων. Η δε μη τήρηση αυτών των νομοθεσιών από ένα κράτος 
μέλος συνεπάγεται συχνά και «τσουχτερά» πρόστιμα για το κράτος αυτό, κάτι βέβαια 
που αναγκάζει τις χώρες να υλοποιούν τις απαιτήσεις των νομοθεσιών. Βάσει λοιπόν 
των όσων αναφέραμε προηγουμένως για την κατάσταση στη διαχείριση των 
αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν επόμενο να συμβεί ό,τι ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ): 

Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), αφού υπήρχαν τότε (δηλαδή το 2005) 
ακόμη 1128 ενεργοί ΧΑΔΑ. Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία για την αποκατάσταση 
των 1128 ΧΑΔΑ έως το 2009. 

Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία 
για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου 
παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Και τούτο 
διότι είχαν απομείνει (δηλαδή το 2013) 396 ΧΑΔΑ (90 ενεργοί και 306 ανενεργοί). 

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014. Την ημέρα της εκδίκασης 
είχαν απομείνει 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανενεργοί). 

Η δικαστική απόφαση επέβαλε στην Ελλάδα «τσουχτερά» πρόστιμα που ήταν 
απομειούμενα, ανάλογα με τον αριθμό των ΧΑΔΑ που θα υπήρχαν τον Ιούνιο του 
2015. Έτσι οι Ελληνικές Αρχές ευελπιστούσαν, ότι το πρόστιμο θα απομειωθεί 
δραστικά με το ενδεχόμενο ακόμη και πλήρους μηδενισμού του στην περίπτωση που 
μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα είχαν αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ. Δυστυχώς όμως οι 
ΧΑΔΑ σήμερα ανέρχονται σε 64 και για τη λειτουργία τους πληρώνουμε πρόστιμα 
40.000 ευρώ/μηνιαίως. Συνολικά έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα για όλες τις 



11 
 

περιβαλλοντικές παραβάσεις (δηλαδή όχι μόνο για τους ΧΑΔΑ ) 97 εκατομμύρια 
ευρώ πρόστιμα.  

Από όσα αναφέραμε στις τελευταίες παραγράφους γίνεται φανερό, πόσο θετικό 
είναι, το ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εις ότι αφορά στην 
υγεία των πολιτών. Διότι, αν δεν υπήρχε η ανάγκη για εμάς να υλοποιήσουμε την 
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουμε τα «τσουχτερά» 
πρόστιμα λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας, θα είχαμε ακόμη αρκετές χιλιάδες  
«Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» (ΧΑΔΑ). 

Ανακύκλωση 
Μέχρι τώρα αποφύγαμε σκοπίμως να αναφερθούμε στο ποια απόβλητα πρέπει να 
εναποτίθενται σε έναν ΧΥΤΑ, διότι υπάρχει και μία άλλη οπτική να δει κανείς τα 
απορρίμματα: Δηλαδή κάθε χώρα καταναλώνει πρώτες ύλες, όπως μέταλλα (π.χ. για 
την κατασκευή οικιακών συσκευών), ξυλεία (π.χ. για την παραγωγή χαρτιού), 
πετρέλαιο ( π.χ. για την παραγωγή πλαστικών) κ.λπ. προκειμένου να δημιουργήσει 
όλα αυτά τα υλικά, που στο τέλος γίνονται απορρίμματα. Για την απόκτηση όλων 
αυτών των πρώτων υλών είναι απαραίτητη καταρχάς μία σημαντική δαπάνη, ενώ 
συγχρόνως δημιουργείται και μία  εξάρτηση από τους κατέχοντες αυτές τις πρώτες 
ύλες. Κατόπιν τόσο για την απόκτηση όλων αυτών των πρώτων υλών, όσο και για τη 
δημιουργία όλων αυτών των υλικών που μετά το τέλος της χρήσης τους γίνονται 
απορρίμματα, καταναλίσκεται ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας όμως συνεπάγεται 
τόσο ρύπανση του Περιβάλλοντος γενικά, όσο και επιδείνωση του βλαβερού 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου (βλέπε σελ.51). Όπως προαναφέραμε, 
ένα μέρος αυτών των πρώτων υλών (μέταλλα, ξυλεία, πετρέλαιο κ.λπ.) καταλήγουν 
μετά την κατεργασία τους και τη χρήση τους, στις μάντρες για παλιοσίδερα, στους 
σκουπιδοτενεκέδες και στις χωματερές.  Έτσι αν ήταν δυνατόν, τις ήδη 
χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες που έγιναν απορρίμματα να τις κάνουμε με ειδικές 
διαδικασίες κατάλληλες για νέα χρήση, δηλαδή να τις ανακυκλώσουμε, τότε η 
ανακύκλωση θα είχε μία σειρά από θετικές συνέπειες, τις οποίες θα περιγράψουμε 
στο παράδειγμα της ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα σιδερένια εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή των αυτοκινήτων. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν των 
απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) έχει σα συνέπεια:  

• Την εξοικονόμηση μίας ποσότητας πρώτων υλών (μετάλλευμα σιδήρου), η 
οποία θα ήταν αναγκαία για τη δημιουργία της ποσότητας των απορριμμάτων 
(σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυκλώθηκαν. Η  
εξοικονόμηση αυτή συνεπάγεται α) την εξοικονόμηση πόρων που 
αντιστοιχούν στο κόστος αγοράς της αντίστοιχης ποσότητας της πρώτης ύλης 
(μετάλλευμα σιδήρου), β) την απεξάρτηση από τις χώρες που διαθέτουν την 
πρώτη ύλη (μετάλλευμα σιδήρου) και γ) τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων 
(μετάλλευμα σιδήρου) και για τις επόμενες γενεές, κάτι που είναι επιτακτική 
ανάγκη, βάσει των διεθνών υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει και η 
χώρα μας και περιγράφονται με τη γνωστή έννοια «βιώσιμη ανάπτυξη» (την 
οποία θα ορίσουμε στην 2η Ενότητα, βλέπε σελ. 20 και με την οποία θα 
ασχοληθούνε εντατικά σε άλλη Ενότητα).  

• Τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που πρέπει να ενταφιαστούν. Η 
μείωση αυτή είναι ίση με την ποσότητα των απορριμμάτων (σιδερένια 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυκλώθηκαν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται 
και μείωση του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (σιδερένια 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου).  
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• Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το ποσόν που θα ήταν 
απαραίτητο για την εξόρυξη, μεταφορά κ.λπ. της πρώτης ύλης (μετάλλευμα 
σιδήρου).  

• Τη μείωση της ρύπανσης του Περιβάλλοντος που αντιστοιχεί στη μείωση της 
κατανάλωσης αυτής της ενέργειας. 

• Τη μείωση των συνεπειών του βλαβερού ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου στο μέτρο που αντιστοιχεί στη μείωση της κατανάλωσης αυτής 
της ενέργειας. 

Η απαρίθμηση όλων αυτών των θετικών στοιχείων καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία 
που έχει η ανακύκλωση των απορριμμάτων. 

Θα μπορούσαμε βέβαια να φανταστούμε την ανακύκλωση ως εξής: 
Συγκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα σε ένα εργοστάσιο διαλογής και εκεί 
ξεχωρίζουμε ανά κατηγορίες τα διάφορα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό θα 
είχε όμως, εκτός των άλλων, το εξής μειονέκτημα. Τα διάφορα οργανικά υλικά όπως 
π.χ. υπόλοιπα φαγητών, ακαθαρσίες από «πάμπερς» κ.λπ. θα είχαν ρυπάνει άλλα 
ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, δέρμα, ύφασμα κ.λπ. καθιστώντας την 
ανακύκλωσή των προβληματική. Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η «χωριστή 
συλλογή απορριμμάτων στην πηγή». 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή διαχείριση των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) βασίζεται στις εξής αρχές: 

Πρόληψη 
Μία πολύ έξυπνη έκφραση σε σχέση με τα απόβλητα είναι: «Το καλύτερο απόβλητο 
είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ!». Και πράγματι με τον σωστό σχεδιασμό των 
προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Π.χ. 
σχεδιάζουμε τη συσκευασία ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ποσότητα 
χαρτονιού που είναι αναγκαία για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος. Η 
οποιαδήποτε άλλη λύση αντίκειται στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 

Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση 
Η επαναχρησιμοποίηση είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων, που, αν δεν 
επαναχρησιμοποιούνταν, θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Παραδείγματα 
επαναχρησιμοποίησης είναι η επιστροφή γυάλινων μπουκαλιών μπύρας, γάλακτος, 
κρασιού κ.λπ. (αν κάποιο από τα προηγούμενα παραδείγματα Σας φαίνεται άγνωστο, 
ισχύει σε άλλες χώρες), επαναλαμβανόμενο γέμισμα μελανοδοχείων εκτυπωτών, 
επαναχρησιμοποίηση επίπλων ή ρούχων από άτομα που, εν αντιθέσει με τους 
αρχικούς χρήστες, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα αγοράσουν καινούργια. 
Επίσης η επισκευή εν γένει οποιωνδήποτε αντικειμένων κ.λπ. 

Ανακύκλωση 
Στην ανακύκλωση αναφερθήκαμε εκτενώς προηγουμένως.  Παραδείγματα 
ανακυκλώσιμων υλικών είναι: 
Χαρτί (όχι όμως αν είναι έντονα ρυπαρό, ή βρεγμένο ή τσαλακωμένο). 
Γυαλί (χρώματος λευκού, πράσινου και καφέ). 
Σιδηρούχα μέταλλα. 
Αλουμίνιο. Όπως και στο γυαλί το σημαντικό κέρδος στο αλουμίνιο δεν είναι η 
πρώτη ύλη αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαιτούμενη ενέργεια για την 
παραγωγή μιας ποσότητας αλουμινίου από την πρώτη ύλη βωξίτη είναι περίπου 50 
φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ενέργεια της ίδιας ποσότητας αλουμινίου 
από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. 
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Πλαστικά. Η ανακύκλωσή τους ενδείκνυται, προκειμένου να αποφευχθούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εκπομπή διοξινών και φουρανίων κατά την 
καύση τους ή το γεγονός ότι δύσκολα αποικοδομούνται. 
Οργανικά υλικά. Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων ορίζει, ότι η ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που 
είναι βιοαποδομήσιμα και προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει (σε 
σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα του έτους 1995) να μειωθεί στο 75% μέχρι το 
2010, στο 50% μέχρι το 2013 και στο 35% μέχρι το 2020 αντίστοιχα. Από τα 
οργανικά υλικά μπορεί να προκύψει λίπασμα, μεθάνιο κ.λπ. 
Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 29407/3508.  

Άλλου Είδους Ανάκτηση, π.χ. Ανάκτηση Ενέργειας 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα. Ο 
σημαντικότερος τρόπος είναι αυτός της καύσης των απορριμμάτων. Με καύση δεν 
εννοούμε βέβαια την ανεξέλεγκτη καύση των απορριμμάτων στις χωματερές Με τη 
μέθοδο της καύσης επιτυγχάνεται παραγωγή ενέργειας (που μπορεί να είναι μόνο 
θερμική, μόνο ηλεκτρική ή συμπαραγωγής, δηλαδή θερμικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας). Εκτός τούτου επιτυγχάνεται και μία σημαντική μείωση τόσο του όγκου 
όσο και του βάρους των απορριμμάτων μετά την καύση τους. Αυτό βέβαια έχει σα 
συνέπεια μία μεγάλη μείωση του απαιτούμενου χώρου για την τελική διάθεση των 
υπολειμμάτων. Είναι ευνόητο, ότι η μείωση του όγκου και του βάρους των 
απορριμμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση των απορριμμάτων που 
καταλήγουν στην καύση. Έτσι τιμές για τη μείωση του όγκου και του βάρους των 
απορριμμάτων έχουν μόνο έννοια, αν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις. Δύο πραγματικά  παραδείγματα είναι: Στην εγκατάσταση καύσης 
απορριμμάτων στο Weisweiler (βλέπε τη συνέχεια της παραγράφου) η μείωση του 
όγκου και του βάρους των απορριμμάτων μετά την καύση είναι κατά 90% και 70% 
αντίστοιχα.  Στην εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων στην Φρανκφούρτη της 
Γερμανίας οι τιμές αυτές είναι 90% και 75% αντίστοιχα. Η μέθοδος της καύσης δεν 
έχει εφαρμοστεί πουθενά ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια έχει σχέση με τους 
φόβους των πολιτών για την απειλούμενη ρύπανση της ατμόσφαιρας από το όχι 
«καθαρό» καύσιμο, δηλαδή τα απορρίμματα. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα όμως π.χ. 
στη Γερμανία λειτουργούν 68 εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, στην Ελβετία 
30 και στην Αυστρία 10 (4 εκ των οποίων λειτουργούν μέσα στην πρωτεύουσα 
Βιέννη!). Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι πολύ καλά για πιο λόγο π.χ. οι Γερμανοί 
πολίτες εμπιστεύονται αυτήν την τεχνολογία, αφού συνόδευσα την αδειοδότηση μίας 
τέτοιας εγκατάστασης. Μάλιστα, αν δεν είχα συνταξιοδοτηθεί, είχε αποφασιστεί να 
γίνω ο Διευθυντής αυτής της Εγκατάστασης Καύσης Απορριμμάτων. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για την Εγκατάσταση Καύσης Απορριμμάτων στο Weisweiler της δυτικής 
Γερμανίας. Η εγκατάσταση αυτή βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου γερμανικού 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτη της Εταιρείας 
RWE Energie AG, της οποίας ήμουν επί 20 χρόνια υπεύθυνος για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. Η τοποθεσία Weisweiler είναι κοντά στη γερμανική πόλη Άαχεν και 
κοντά στο 3εθνές σημείο Γερμανίας Βελγίου και Ολλανδίας. Έτσι ξέρω πολύ καλά 
την πληθώρα των μετρήσεων που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εκπομπής των 
ρύπων και την σωστή λειτουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης. Έχει σίγουρα 
ενδιαφέρον να αναφερθώ κάπως εκτενέστερα σε αυτές τις απαραίτητες μετρήσεις: 

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 9 ρύπους (μονοξείδιο του άνθρακα, 
σωματίδια, οργανικά υλικά, ανόργανες ενώσεις του χλωρίου και του φθορίου, 
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διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου) με συνεχή 
έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές. 

Περιοδικές μετρήσεις για 13 βαρέα μέταλλα, δηλαδή Cd(κάδμιο), Tl(θάλλιο), 
Hg(υδράργυρο), Sb(αντιμόνιο), As(αρσενικό), Pb(μόλυβδο), Cr(χρώμιο), 
Co(κοβάλτιο), Cu(χαλκό), Mn(μαγγάνιο), Ni(νικέλιο), V(βανάδιο), Sn(κασσίτερο), 
καθώς επίσης και για διοξίνες και φουράνια με έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες 
τιμές. 

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 5 μεγέθη που χρησιμεύουν στη 
μετατροπή των μετρηθέντων  συγκεντρώσεων των ρύπων υπό άλλες συνθήκες 
(ποσοστό του οξυγόνου στα καυσαέρια, θερμοκρασία, όγκος, υγρασία και πίεση των 
καυσαερίων). 

Καταγραφή 4 μεγεθών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της ορθής εκκίνησης της 
καύσης των απορριμμάτων και της λειτουργίας της εγκατάστασης καθαρισμού των 
καυσαερίων. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί, ότι τα επιτρεπόμενα όρια των εκπομπών όλων 
των ρύπων στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων είναι πολύ αυστηρότερα από 
ότι σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εγκατάσταση καύσης (βλέπε Οδηγία 2000/76/ΕΕ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό έχει βέβαια σα συνέπεια πολύ μεγάλες απαιτήσεις 
στην αποδοτικότητα της εγκατάστασης καθαρισμού των καυσαερίων, αλλά 
συγχρόνως και μεγάλο κόστος για αυτήν την εγκατάσταση. 

Τέλος θα εξηγήσουμε (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον ρύπο διοξείδιο του 
θείου, αν και το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους ρύπους), ότι μία εγκατάσταση 
καύσης απορριμμάτων όπως αυτή στο Weisweiler (που βρίσκεται δίπλα σε ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με τις προδιαγραφές που περιγράψαμε 
προηγουμένως, όχι μόνο δε ρυπαίνει το Περιβάλλον, αλλά το «καθαρίζει»! Όπως 
αναφέραμε η εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων Weisweiler (στη συνέχεια απλώς 
«Εγκατάσταση») βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας RWE Energie AG με συνολική παραγόμενη 
ηλεκτρική ισχύ 1992 Μεγαβάτ, (στη συνέχεια απλώς «Εργοστάσιο»). Το 
«Εργοστάσιο» λοιπόν εκπέμπει εκτός των άλλων τον ρύπο διοξείδιο του θείου, οπότε 
η εκπομπή του διοξειδίου του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά τα όρια εκπομπής των «Μεγάλων Θερμικών Μονάδων», δηλαδή τα 400 
χιλιοστά του γραμμαρίου (mg) διοξειδίου του θείου ανά κυβικό μέτρο (m3) 
καυσαερίων. Ένα μέρος του αέρα, που χρησιμοποιεί η «Εγκατάσταση» για την καύση 
των απορριμμάτων, είναι (αφού η «Εγκατάσταση» βρίσκεται κοντά στο 
«Εργοστάσιο») τα καυσαέρια που εκπέμπει  το «Εργοστάσιο» και επομένως περιέχει 
διοξείδιο του θείου σε περιεκτικότητα περίπου 400 mg ανά m3. Ο αέρας αυτός 
εγκαταλείπει την καπνοδόχο της «Εγκατάστασης» μετά την καύση των 
απορριμμάτων, οπότε επειδή τα όρια εκπομπής από την «Εγκατάσταση» είναι 
αυστηρότερα από τα όρια εκπομπής του «Εργοστασίου», η εκπομπή του διοξειδίου 
του θείου από την «Εγκατάσταση» πρέπει να έχει μία μικρότερη τιμή των 400 mg 
ανά m3 και συγκεκριμένα η τιμή αυτή είναι 50 mg ανά m3. Επομένως η 
«Εγκατάσταση» πήρε από την ατμόσφαιρα ένα μέρος αέρα με διοξείδιο του θείου 
400 mg ανά m3 και απέδωσε αυτόν τον αέρα στην ατμόσφαιρα με 50 mg ανά m3 και 
επομένως τον «καθάρισε». 

Η αποδοχή βέβαια μίας τέτοιας εγκατάστασης, δηλαδή της καύσης 
απορριμμάτων, προϋποθέτει την ενημέρωση των Πολιτών. Προϋποθέτει επίσης την 
εμπιστοσύνη των Πολιτών στους Υπεύθυνους, ότι δηλαδή υπάρχει αυστηρός έλεγχος 
για την εφαρμογή των ισχυουσών νομοθεσιών, που σκοπό έχουν την προστασία τους. 
Και οι δύο όμως αυτές προϋποθέσεις μάλλον δεν ισχύουν ακόμη στη χώρα μας. Θα 
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ήταν όμως ευχής έργο να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, διότι είναι κρίμα να 
μη μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα μας αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδος 
διαχείρισης των απορριμμάτων με το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης τόσο 
του όγκου των απορριμμάτων κατά περίπου 90 %, όσο και του βάρους των 
απορριμμάτων κατά περίπου 70 %. Παρεμπιπτόντως η στάχτη που απομένει από την 
καύση των απορριμμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοποιία, έτσι ώστε δεν 
υπάρχει υπόλοιπο των απορριμμάτων προς ενταφιασμό.  

Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης ενέργειας είναι η πυρόλυση. Κατ’ αυτήν 
απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα διασπώνται θερμικά σε συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας και σε μεγάλο βαθμό έλλειψης οξυγόνου. Τα προϊόντα της πυρόλυσης 
μπορεί να είναι ανάλογα με τα απορρίμματα και τις συνθήκες λειτουργίας αέρια, 
έλαια, πίσσες κ.λπ.. Η πυρόλυση είναι μία συνολικά ενδοθερμική αντίδραση, δηλαδή 
χρειάζεται ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως παράγονται καύσιμα τα οποία 
όταν καούν, παράγουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ενέργειας από ότι οι ίδιες ανάγκες 
της πυρόλυσης. 

Διάθεση Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 
Εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προηγούμενες αρχές, τότε ο όγκος των 
απορριμμάτων θα έχει ελαχιστοποιηθεί, οπότε τα απορρίμματα μπορούν να 
εναποτεθούν σε ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής όχι Απορριμμάτων (δηλαδή ΧΥΤΑ), 
αλλά Υπολειμμάτων, δηλαδή σε ένα ΧΥΤΥ. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ λοιπόν είναι 
ότι καλλίτερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα για την διαχείριση των 
απορριμμάτων. 
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2η Ενότητα:   

Εισαγωγή. Το Περιβάλλον. Ρύπανση του Περιβάλλοντος 
 

Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες σε αρκετές χώρες αλλά και στην Πατρίδα μας παρατηρείται 
μία ευαισθητοποίηση γύρω από το Περιβάλλον, που γίνεται όλο και μεγαλύτερη.  

Έννοιες όπως Περιβάλλον, ρύπανση του Περιβάλλοντος, προστασία του 
Περιβάλλοντος, ρύποι, καλό όζον, κακό όζον, ηχορρύπανση, υγειονομική ταφή 
απορριμμάτων, βιολογικός καθαρισμός αποβλήτων, τρύπα του όζοντος, φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζα, 
γεωθερμία, ακτινοβολία κ.λπ. υπεισέρχονται όλο και περισσότερο στο καθημερινό 
λεξιλόγιο των εφημερίδων, των περιοδικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης αλλά 
και των συζητήσεων μεταξύ των πολιτών. 

Στη χώρα μας γίνονται κάποιες προσπάθειες για την ενημέρωση των πολιτών 
γύρω από τα προβλήματα του Περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως στα Σχολεία της 
Βασικής και Μέσης  Εκπαίδευσης δεν διδάσκεται ένα ανεξάρτητο μάθημα για το 
Περιβάλλον. Βέβαια υπάρχει ένα Βιβλίο με τίτλο: «Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών 
Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Δεν απευθύνεται όμως στους 
Μαθητές αλλά στους Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και έχει ως σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των Εκπαιδευτικών για θέματα Περιβάλλοντος, 
καθώς και την επιμόρφωσή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προβλέπεται για ενημερώσεις των Καθηγητών στο 
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Σκόπιμο όμως θα ήταν η ευαισθητοποίηση γύρω από το 
Περιβάλλον να άρχιζε με ένα ανεξάρτητο Βιβλίο για το Περιβάλλον για τους 
Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θα άγγιζε 
όλη τη νεολαία και δεύτερον, διότι η ευαισθητοποίηση αυτή για το Περιβάλλον θα 
πραγματοποιείτο σε μία ηλικία, όπου τα παιδιά αποδέχονται ευκολότερα προτάσεις 
σωστής συμπεριφοράς. 

Παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες η περιβαλλοντική συνείδηση αρκετών 
συμπολιτών μας, για να το εκφράσουμε λίαν επιεικώς, «δεν είναι ακόμη η 
πρέπουσα». 
Μερικά αποδεικτικά παραδείγματα είναι: 

• Εκσφενδονιζόμενες άδειες κονσέρβες αναψυκτικών ή και ολόκληρες 
σακούλες γεμάτες απορρίμματα από κινούμενα οχήματα. 

• Γρήγορη και φτηνή αλλαγή λαδιών του αυτοκινήτου στο διπλανό οικόπεδο. 
• Κάψιμο ξύλων και σκουπιδιών σε ελεύθερους χώρους. 
• Λανθασμένες ρυθμίσεις της μηχανής αυτοκινήτων (από μη ειδικούς)  με 

αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του Περιβάλλοντος από ρύπους 
καυσαερίων. 

• Άσκοπη λειτουργία  του κινητήρα οχημάτων αρκετά πριν ή και μετά την 
κίνηση τους.  

• Κοντσέρτο από κορναρίσματα ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου μετά το 
πράσινο φως στα φανάρια. 

• Στη διαπασών ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και στερεοφωνικές εγκαταστάσεις 
ανεξαρτήτως ώρας. 

• Παράνομα επηρεασμένες εξατμίσεις αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων με εκκωφαντικούς θορύβους σαν αποτέλεσμα 

κ.λπ. 
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Για να καλυτερεύσει η κατάσταση αυτή είναι απαραίτητη οι πολίτες να 
ενημερώνονται συνεχώς για το ποια είναι τα προβλήματα του Περιβάλλοντος και πως 
επιτυγχάνεται η αποφυγή τους. Αλλά η ασχολία με τα προβλήματα του 
Περιβάλλοντος και η επίλυση τους είναι ιδιαίτερα πολυεπιστημονική και  
διεπιστημονική, αφού προϋποθέτει γνώσεις τόσο Φυσικής, Χημείας, Μετεωρολογίας, 
Βιολογίας, Ιατρικής, Επιδημιολογίας, Τοξικολογίας, Γεωλογίας κ.λπ. όσο και 
Νομικής, Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Οικονομικών κ.λπ. Είναι λοιπόν 
αυτονόητο, ότι η ενημέρωση πρέπει να γίνεται από Ειδικούς. Βιβλία, που καλύπτουν 
όλη την ύλη με τα προβλήματα του Περιβάλλοντος, μάλλον δεν υπάρχουν αρκετά. Το 
πρόβλημα επί πλέον είναι, ότι πρόσβαση σ’ αυτά έχει ένας μικρός κύκλος ατόμων 
(κυρίως φοιτητές) και εκτός αυτού προϋποθέτουν και άλλες γνώσεις για να γίνουν 
κατανοητά. 

Η παρούσα μελέτη, που καλύπτει σχεδόν όλα τα σημαντικά προβλήματα του 
Περιβάλλοντος, έχει συνταχθεί έτσι, ώστε μπορεί να γίνει κατανοητή, δίχως την 
προϋπόθεση άλλων γνώσεων και αποσκοπεί στο να περιγράψει π.χ.: 

• Τα προβλήματα που απασχολούν μία σύγχρονη κοινωνία σε σχέση με το 
Περιβάλλον. 

• Τι είναι η ρύπανση του Περιβάλλοντος, πώς δημιουργείται και ποιες είναι οι   
αρνητικές της επιπτώσεις. 

• Πότε φόβοι σε σχέση με την ρύπανση του Περιβάλλοντος είναι 
δικαιολογημένοι και πότε όχι. 

• Πώς μπορεί ένας πολίτης να συμπεριφέρεται με την υπάρχουσα ρύπανση του 
Περιβάλλοντος έτσι, ώστε να ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνσή του από αυτή 
τη ρύπανση του Περιβάλλοντος. 

• Πώς μπορεί ένας πολίτης να συμπεριφερθεί έτσι, ώστε να μειώσει τη ρύπανση 
του Περιβάλλοντος. 

• Πώς λειτουργεί γενικά μία σύγχρονη κοινωνία στην προσπάθειά της να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προκειμένου να καλυτερεύσει τις 
συνθήκες διαβίωσής των, προστατεύοντας συγχρόνως το Περιβάλλον. 

 
Δυστυχώς όμως η προσέγγιση των προβλημάτων του Περιβάλλοντος και η 
αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι μέχρι και εκ διαμέτρου αντίθετη, αν 
πραγματοποιηθεί από τη σκοπιά ενός, ο οποίος είναι μόνο συνεργάτης μίας εταιρείας, 
που με τη λειτουργία της επιβαρύνει το Περιβάλλον ή αν είναι μόνο μέλος μίας 
οικολογικής οργάνωσης. Πράγματι αν λάβουμε υπόψη μόνο την ελαχιστοποίηση  του 
κόστους παραγωγής, τότε «φαίνεται» ότι η λύση είναι η τελεία αδιαφορία για την 
προστασία του Περιβάλλοντος, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις, που συνεπάγεται 
αυτό. Αντίθετα, αν λάβουμε υπόψη μόνο την προστασία του Περιβάλλοντος, το 
καλύτερο είναι να σταματήσει η οποιαδήποτε βιοτεχνική ή βιομηχανική απασχόληση, 
αρκεί να έχουμε τη διάθεση «να επιστρέψουμε στη φύση». Βέβαια  ούτε ο ένας 
δρόμος είναι σωστός ούτε ο άλλος και θα ήταν ευχής έργο, όπως άλλωστε σε όλες τις 
εκδηλώσεις της ζωής, να ακολουθηθεί η «χρυσή τομή», ώστε και να εξυπηρετηθούν 
οι ανθρώπινες ανάγκες και να προστατευτεί το Περιβάλλον. Η παρούσα μελέτη 
φιλοδοξεί να προσεγγίσει τα προβλήματα του Περιβάλλοντος και την επίλυσή τους 
ακολουθώντας αυτήν την χρυσή τομή. Αυτό άλλωστε είναι φυσική συνέπεια του 
γεγονότος, ότι επί είκοσι χρόνια η θέση που κατείχα στην εταιρεία RWE Energie AG 
με υποχρέωνε αφ' ενός μεν να εφαρμόζω μεθόδους μείωσης των ρύπων, αφ' εταίρου 
δε να ελέγχω (με ευθύνη έναντι της Γερμανικής Κυβέρνησης), αν η όποια 
δραστηριότητα της εταιρείας πληροί όλες τις περιβαλλοντικές νομοθεσίες.       
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Το Περιβάλλον. Ρύπανση του Περιβάλλοντος 
Το Περιβάλλον είναι μία πολυσύνθετη έννοια. Υπάρχει το φυσικό Περιβάλλον, το 
ανθρωπογενές Περιβάλλον, το δομημένο Περιβάλλον, το πολιτισμικό Περιβάλλον 
κ.λπ. Στα πλαίσια της παρούσης μελέτης θα ασχοληθούμε κυρίως με το φυσικό 
Περιβάλλον. Το φυσικό Περιβάλλον το ορίζουμε εδώ ως την ατμόσφαιρα, το νερό   
και το έδαφος. Αν το φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή η ατμόσφαιρα, το νερό και το 
έδαφος είναι βεβαρημένο, τότε αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στο κλίμα, όσο 
και στους λοιπούς «αποδέκτες» δηλαδή στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά, στα 
οικοσυστήματα, στα κτήρια, στα λοιπά υλικά κ.λπ. 

Το 1ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή η ατμόσφαιρα είναι το στρώμα 
του αέρα που περιβάλει τη γη και για εμάς είναι σημαντικό, αφού εμείς αυτόν τον 
αέρα εκτός των άλλων τον αναπνέουμε. 

Το 2ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος είναι το νερό που το αποτελούν οι 
θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια, τα υπόγεια νερά κ.λπ. και για εμάς είναι σημαντικό, 
αφού εμείς αυτό το νερό εκτός των άλλων το πίνουμε. 

Τέλος το 3ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος είναι το έδαφος, δηλαδή το επάνω 
αποσαθρωμένο μέρος του στερεού φλοιού της γης. Επάνω σε αυτό το έδαφος 
χτίζουμε εκτός των άλλων τα σπίτια μας και για εμάς είναι σημαντικό, αφού εμείς 
εκτός των άλλων από αυτό το έδαφος παίρνουμε το μεγαλύτερο μέρος των τροφών 
μας. 

Για την έννοια ρύπανση του Περιβάλλοντος υπάρχουν περισσότεροι ορισμοί. 
Εμείς εδώ ορίζουμε, ότι ρύπανση είναι η είσοδος στο φυσικό Περιβάλλον 
(ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) ουσιών, ακτινοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, 
δονήσεων κ.λπ. που αλλοιώνουν τη φυσική κατάσταση του φυσικού Περιβάλλοντος  
και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο κλίμα, στην υγεία του ανθρώπου και 
στους λοιπούς «αποδέκτες». Αυτές οι ουσίες, οι ακτινοβολίες, η θερμότητα, το φως, 
οι ήχοι, οι δονήσεις κ.λπ. ονομάζονται ρύποι. Ρυπαντής ονομάζεται η πηγή από την 
οποία προέρχεται ο ρύπος. Μερικά παραδείγματα ρυπαντών και ρύπων είναι: 

• Ρυπαντής ο κινητήρας ενός οχήματος, ρύπος το μονοξείδιο του αζώτου που 
εκπέμπει (βλέπε σελ. 29). 

• Ρυπαντής ο αντιδραστήρας ενός πυρηνικού εργοστασίου, ρύπος η 
ακτινοβολία που διαφεύγει. 

• Ρυπαντής ο πύργος ψύξεως ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ρύπος η θερμότητα που μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα. 

• Ρυπαντής οι προβολείς ενός γηπέδου, ρύπος το φως που δέχονται οι περίοικοι. 
• Ρυπαντής η αρνητικά επηρεασμένη εξάτμιση μίας μοτοσικλέτας, ρύπος ο ήχος 

που εκπέμπει  
• Ρυπαντής μία πρέσα ή ένα όχημα πάνω σε ράγες, ρύπος οι δονήσεις που 

προξενούνται. 
 
Ένας ρύπος, όπως τον ορίσαμε, δεν είναι  a priori  δηλαδή εκ των προτέρων κάτι το 
βλαβερό. Ο Γερμανός γιατρός, φυσιοδίφης (αυτό που σήμερα ονομάζουμε βιολόγος) 
και φιλόσοφος Παρατσέλζους, στα ελληνικά Παράκελσος (1493 έως1541) δίδασκε : 
«Όλα τα πράγματα είναι δηλητήριο και τίποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η δόση 
ορίζει, αν κάτι είναι δηλητήριο ή όχι….». Αλλά και η σημερινή επιστήμη υποστηρίζει 
ότι π.χ. οι ουσίες προσβάλλουν π.χ. την υγεία του ανθρώπου, όταν η δόση που 
δέχεται ο άνθρωπος ξεπερνάει μία ορισμένη τιμή, την λεγόμενη οριακή τιμή. Με 
αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε εκτενώς σε άλλη Ενότητα. Εδώ θα το κάνουμε απλώς 
κατανοητό με ένα παράδειγμα. Είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι αυτοκτόνησαν 
καταπίνοντας μία αμπούλα υδροκυανίου. Παίρνουμε λοιπόν μία τέτοια αμπούλα, που 
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αν την κατάπινε κάποιος θα του επέφερε ακαριαία τον θάνατο και διαλύουμε το 
περιεχόμενό της μέσα στο νερό μιας πισίνας ανακατεύοντας καλά το νερό. Κάνουμε 
μπάνιο για αρκετή ώρα μέσα στην πισίνα (με στυλ κρόουλ) έτσι, ώστε είναι 
αναπόφευκτο να καταπιούμε και λίγο νερό και επομένως και λίγο υδροκυάνιο, δίχως 
βέβαια να πάθουμε τίποτε. Όταν καταπίνουμε την αμπούλα, το υδροκυάνιο είναι ένα 
φοβερό δηλητήριο, που επιφέρει ακαριαία το θάνατο, Όταν όμως καταπιούμε 
υδροκυάνιο, που περιέχει το νερό της πισίνας, το υδροκυάνιο δε δημιουργεί κανένα 
πρόβλημα. Επομένως η ύπαρξη ενός ρύπου αυτή καθαυτή δε δηλώνει κατ’ αρχάς 
τίποτε. Η δόση του ρύπου που δέχεται ένας αποδέκτης (π.χ. ο άνθρωπος ή ένα φυτό) 
είναι αυτή που κάνει τον ρύπο επικίνδυνο ή όχι. 

Τώρα θέτουμε το ερώτημα: Πρέπει να ασχολούμεθα με τη ρύπανση του φυσικού 
Περιβάλλοντος (δηλαδή του αέρα, του νερού και του εδάφους); Την απάντηση 
μπορείτε να τη δώσετε μόνοι Σας, αν όμως πρώτα λάβετε υπ ۥόψη Σας τα εξής: 

Ξεκινάμε με το ερώτημα, αν πρέπει να ασχολούμεθα με τη ρύπανση του πρώτου 
μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του στρώματος του αέρα που περιβάλει τη γη. Ένας άνθρωπος κατά μέσον 
όρο αναπνέει στη διάρκεια μίας ημέρας (24 ώρες) έναν όγκο αέρα περίπου 15-20 
κυβικών μέτρων. Αυτό σημαίνει παραστατικά, ότι ένας άνθρωπος αναπνέει στο 
διάστημα μίας ημέρας όλον τον αέρα που βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με διαστάσεις 
περίπου 3 μέτρα μήκος επί 2 μέτρα πλάτος επί 3 μέτρα ύψος. Και μάλιστα όταν λέμε, 
ότι ο άνθρωπος αναπνέει μέσα σε μία ημέρα 15-20 κυβικά μέτρα αέρα, εννοούμε, ότι 
ο  άνθρωπος με την αναπνοή του βάζει ημερησίως 15-20 κυβικά μέτρα αέρα μέσα 
στον οργανισμό του και συγκεκριμένα κατ ۥαρχάς μέσα στους πνεύμονές του. Ο αέρας 
αποτελείται απλοποιημένα περίπου από κυρίως 21% οξυγόνο και 78% άζωτο (κατά 
όγκο) και όπως αναφέραμε, όταν τον αναπνέουμε καταλήγει στους πνεύμονές μας. 
Εκεί, δηλαδή στους πνεύμονες του ανθρώπου κυκλοφορεί το αίμα που έχει τις 
θρεπτικές ουσίες αλλά και μία πρωτεΐνη που λέγεται αιμοσφαιρίνη, η οποία έχει 
μεγάλη τάση να ενώνεται με το οξυγόνο που υπάρχει στον αέρα που αναπνέουμε. 
Έτσι το αίμα μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο, που είναι απαραίτητα 
για τη ζωή του ανθρώπου με το κυκλοφορικό σύστημα και συγκεκριμένα με τις 
αρτηρίες που γίνονται όλο πιο λεπτές και καταλήγουν στα τριχοειδή αγγεία 
φτάνοντας έτσι μέχρι και το τελευταίο κύτταρο του ανθρώπου. Αν όμως ο αέρας που 
αναπνέουμε έχει και διάφορους ρύπους, τότε είναι δυνατό το αίμα μας στους 
πνεύμονες να πάρει από τον αέρα που αναπνέουμε εκτός από το οξυγόνο του αέρα 
που είναι απαραίτητο και διάφορους ρύπους, αν υπάρχουν. Π.χ. η αιμοσφαιρίνη του 
αίματος ενώνεται πολύ πιο εύκολα (σε σχέση με το οξυγόνο) με τον ρύπο μονοξείδιο 
του άνθρακα, με τον οποίο θα ασχοληθούμε στην επόμενη 3η Ενότητα (βλέπε σελ. 
26) από ότι με το οξυγόνο. Αν επομένως ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει και τον 
ρύπο μονοξείδιο του άνθρακα, τότε το αίμα μας μεταφέρει (ανάλογα με το πόσο 
μονοξείδιο του άνθρακα υπάρχει) σε όλο το σώμα μας λιγότερο οξυγόνο και 
αντίστοιχα περισσότερο μονοξείδιο του άνθρακα, που δημιουργεί προβλήματα στην 
υγεία μας (μέχρι και τον θάνατο), όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη 3η Ενότητα. Τι 
λέτε λοιπόν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση στον αέρα; 
Και βέβαια είναι σημαντικό! 

Τώρα θα εξετάσουμε, αν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει 
ρύπανση στο νερό. Προς τούτο πρέπει να ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος πρέπει να 
καταναλώνει ημερησίως μία ποσότητα νερού που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 
(όπως π.χ. άσκηση, εποχή, βάρος κ.λπ.) Κατά μέσον όρο όμως ο άνθρωπος 
καταναλώνει ημερησίως περίπου 1,5 έως 2,5 λίτρα νερού. Περίπου ενάμιση λίτρο 
νερού πίνουμε και περίπου ένα λίτρο νερού παίρνουμε με τις τροφές μας (π.χ. 
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φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λπ.) Το νερό αυτό που παίρνουμε καταλήγει στο 
στομάχι του ανθρώπου και από εκεί με το πεπτικό και κυκλοφορικό σύστημα σε όλο 
του το σώμα, μεταφέροντας όμως έτσι σε όλο το σώμα του ανθρώπου και τυχόν 
ρύπους, δηλαδή βλαβερές ουσίες όπως π.χ. υπόλοιπα λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, 
αν βέβαια υπάρχουν στο νερό. Τι λέτε λοιπόν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα με το 
αν υπάρχει ρύπανση στο νερό; Και βέβαια είναι σημαντικό! 

Τέλος θα εξετάσουμε, αν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει 
ρύπανση στο έδαφος. Προς τούτο πρέπει να αναλογιστούμε, ότι ο άνθρωπος 
καταναλώνει ημερησίως μία ποσότητα τροφών είτε φυτικών είτε ζωικών, που έχουν 
άμεση σχέση κυρίως με το έδαφος (αλλά και με τον αέρα και με το νερό). Οι τροφές 
αυτές καταλήγουν στο στομάχι του ανθρώπου. Από το στομάχι οι τροφές καταλήγουν 
όπως και στην περίπτωση του νερού  μέσω του πεπτικού και κυκλοφορικού 
συστήματος σε όλο του το σώμα, μεταφέροντας όμως έτσι σε όλο το σώμα του 
ανθρώπου και τυχόν ρύπους, δηλαδή βλαβερές ουσίες που υπάρχουν στο έδαφος. Τι 
λέτε λοιπόν είναι σημαντικό να ασχολούμεθα με το αν υπάρχει ρύπανση στο έδαφος, 
δηλαδή αν π.χ. μία ντομάτα που απολαμβάνουμε έχει καλλιεργηθεί σε ένα έδαφος 
που είχε βαρέα μέταλλα, με τα οποία θα ασχοληθούμε στην 4η Ενότητα ( βλέπε σελ. 
36); Και βέβαια είναι σημαντικό! 

Τώρα θέτουμε το εξής ερώτημα: Μήπως δεν χρειάζεται να ασχολούμεθα με το αν 
υπάρχει ρύπανση στο φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στο νερό και στο 
έδαφος, επειδή απλούστατα δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή με το  φυσικό 
Περιβάλλον, δηλαδή με τον αέρα, με το νερό και με το έδαφος; Αυτό όμως είναι κάτι 
τελείως αδύνατο. Διότι: 

1. Ο άνθρωπος πεθαίνει αν δεν αναπνέει αέρα για περισσότερο από περίπου 
μόνο 4 λεπτά της ώρας. 

2. Ο άνθρωπος πεθαίνει επίσης, αν δεν πιεί νερό για περισσότερο από περίπου 
μόνο 6 ημέρες και 

3. Ο άνθρωπος πεθαίνει αν δεν φάει τροφές για περισσότερο από περίπου 40 
ημέρες. 

Το πρώτο συμπέρασμα είναι λοιπόν, ότι επιβάλλεται να ασχολούμεθα με τη ρύπανση 
του Περιβάλλοντος και αυτό επειδή έχει ζωτική σημασία εκτός των άλλων και για 
την υγεία του ανθρώπου. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος (δηλαδή ο λόγος της υγείας μας) για τον 
οποίο πρέπει να ασχολούμεθα με τη ρύπανση του Περιβάλλοντος. Τα κράτη έχουν 
αναλάβει έναντι της διεθνούς κοινότητας διάφορες υποχρεώσεις. Μία από αυτές είναι 
να λειτουργούν έτσι, ώστε να λαβαίνουν υπ' όψη την «Βιώσιμη Ανάπτυξη».  Σε μία 
άλλη Ενότητα θα ασχοληθούμε εντατικά με την έννοια αυτή. Εδώ αναφέρουμε απλώς 
τον ορισμό της. Βιώσιμη λοιπόν είναι η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των 
παρόντων γενεών, χωρίς να υπονομεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και να επιλέγουν το δικό τους στυλ ζωής. Στην 
περίπτωση του Περιβάλλοντος η βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι το Περιβάλλον δεν 
είναι κάτι που μας ανήκει! Το Περιβάλλον το έχουμε δανειστεί από τις επερχόμενες 
γενεές και επομένως πρέπει να το προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού, ώστε να το 
παραδώσουμε κατά το δυνατό καλλίτερο απ' ότι το παραλάβαμε!   

Το ερώτημα, αν το φυσικό Περιβάλλον (αέρας, νερό και έδαφος) είναι εν γένει 
βεβαρημένο απαντάται καταφατικά. Το ερώτημα ποιο μέρος του φυσικού 
Περιβάλλοντος είναι πιο βεβαρημένο είναι δύσκολο  να απαντηθεί, διότι εξαρτάται 
από τον τόπο που βρισκόμαστε. Στο κέντρο μίας μεγαλούπολης είναι ο αέρας πιο 
βεβαρημένος. Σε μία παραλία κοντά στις εκβολές ενός ποταμού, που κατά μήκος της 
κοίτης του δέχεται τα υγρά απόβλητα διαφόρων ρυπαντών, είναι το νερό πιο 
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βεβαρημένο. Τέλος σε μία περιοχή, στην οποία ο άνεμος μετέφερε και εναπόθεσε ένα 
μέρος της ραδιενέργειας, που διέφυγε  από τον πυρηνικό σταθμό στο Τσερνομπίλ 
μετά το ατύχημα εκεί, είναι το έδαφος πιο βεβαρημένο. Στην παρούσα μελέτη θα 
ασχοληθούμε με τη ρύπανση και την προστασία και των τριών μερών του φυσικού 
Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους. 

Τώρα θα αναφέρουμε 3 απλά παραδείγματα για τη ρύπανση του καθενός από τα 3 
μέρη του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή του αέρα, του νερού και του εδάφους: 

1ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι ο λέβητας μίας κεντρικής θέρμανσης και ρύπος 
είναι π.χ. τα αιωρούμενα σωματίδια που εγκαταλείπουν τον λέβητα μέσω της 
καπνοδόχου και ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, δηλαδή τον αέρα (βλέπε σελ. 34). 

2ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι τα υγρά απόβλητα ενός εργοστασίου που 
καταλήγουν με την αποχέτευση στη θάλασσα, δίχως προηγουμένως να περάσουν από 
μία εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, ρυπαίνοντας έτσι τη θάλασσα, δηλαδή το 
νερό. 

3ο παράδειγμα: Ρυπαντής είναι ένα δοχείο με υπόλοιπα χρωμάτων που 
εναποθέτουμε σε έναν αγρό, οπότε με τη βροχή το χρώμα ξεπλένεται καταλήγοντας 
στο έδαφος ρυπαίνοντας το έδαφος. 
 
Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να πήρατε μία πρώτη ιδέα για το τι προβλέπεται 
να περιγράψουμε στις επόμενες Ενότητες. Έτσι στην επόμενη 3η Ενότητα θα 
συνεχίσουμε με τη φυσιολογική σειρά να περιγράφουμε τη ρύπανση του 1ου μέρους 
του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, δηλαδή του στρώματος του 
αέρα που περιβάλει τη γη μας. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε να περιγράφουμε τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας από την καύση των καυσίμων. 
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3η Ενότητα:   

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Ανθρωπογενής Ρύπανση. 
Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι από την Τέλεια και την Ατελή 
Καύση 
 

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας 
Στην ρύπανση και την προστασία της ατμόσφαιρας, δηλαδή του αέρα που 
αναπνέουμε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή (σε σχέση με τα δύο 
άλλα μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή με το νερό και με το έδαφος), όχι 
μόνο επειδή, όπως προαναφέραμε, αναπνέουμε 15-20 κυβικά μέτρα ( δηλαδή 15.000 
έως 20.000 λίτρα) αέρα ημερησίως αλλά και για έναν επιπλέον λόγο. Άνθρωποι, που 
ζουν σε μία οποιαδήποτε περιοχή, έχουν τουλάχιστο τη δυνατότητα να διαλέξουν 
τόσο το νερό που πίνουν (π.χ. εμφιαλωμένο από μία ελεγμένη πηγή μακριά από 
βεβαρημένες περιοχές), όσο και τις τροφές που τρώνε (π.χ. από βιολογικές 
καλλιέργειες). Αντίθετα, άνθρωποι που ζουν σε μία οποιαδήποτε περιοχή είναι 
υποχρεωμένοι να αναπνέουν τον αέρα αυτής μόνο της περιοχής, όσο βεβαρημένος 
και αν είναι αυτός. 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας μπορεί να είναι ανθρωπογενής ή φυσική. Κατ’ 
αρχάς και κυρίως θα ασχοληθούμε με την ανθρωπογενή ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Κατόπιν θα ασχοληθούμε λίγο και με τη φυσική ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Ανθρωπογενής Ατμοσφαιρική Ρύπανση 
Δυστυχώς ο άνθρωπος άρχισε να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα από τη στιγμή, που 
έκανε μία από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις του, δηλαδή να χρησιμοποιεί ο ίδιος 
τη φωτιά. Στην αρχή ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τη φωτιά, για να φωτίζει τις σπηλιές 
που έμενε. Αργότερα για να ετοιμάζει το φαγητό του και αργότερα όλο και 
περισσότερο, για να καλυτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσής του. Η χρήση της φωτιάς 
όμως πήρε εκρηκτικές διαστάσεις με τη βιομηχανική επανάσταση, η οποία  άρχισε 
τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα περίπου το 1760 κατ’ αρχάς στην Αγγλία και μετά 
στη Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες κ.λπ. 

Προϊόντα από την Καύση των Καυσίμων 
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δημιουργείται από 
διαδικασίες καύσης υλικών, που ονομάζονται καύσιμα. Υπάρχουν στερεά καύσιμα 
όπως π.χ. λιγνίτης, λιθάνθρακας, τύρφη, κοκ, μπρικέτες, ξυλάνθρακας, ξύλα, 
απορρίμματα κ.α.. Υπάρχουν υγρά καύσιμα όπως π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη 
για τα αεροπλάνα, βιοαιθανόλη, βιοντίζελ κ.α. Υπάρχουν βέβαια και αέρια καύσιμα 
όπως π.χ. φυσικό αέριο, βιοαέριο, υδρογόνο κ.α. Με τα καύσιμα βιοαιθανόλη,  
βιοντίζελ και βιοαέριο θα ασχοληθούμε, όταν θα περιγράψουμε την παραγωγή 
καυσίμων από την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας «βιομάζα» (βλέπε 29η Ενότητα, σελ.  
274). Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες καύσης των καυσίμων 
ανεξάρτητα από το εάν η καύση των καυσίμων γίνεται στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία 
και στα νοικοκυριά, ή σε μηχανές οχημάτων, πλοίων, αεροπλάνων κ.λπ.  

Στην Ελλάδα το 90% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από αυτές τις 
διαδικασίες καύσης. Το υπόλοιπο 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται σε μία 
σειρά άλλων διαδικασιών, τις οποίες θα αναφέρουμε αργότερα. Αφού λοιπόν η 
ρύπανση της ατμόσφαιρας προέρχεται κατά 90% από τις διαδικασίες καύσης των 
καυσίμων, επιβάλλεται να ξεκινήσουμε με την καύση των καυσίμων για να 
αντιληφθούμε, πώς δημιουργούνται κατά την καύση των καυσίμων οι ρύποι που 
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ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και προξενούν έτσι προβλήματα στον άνθρωπο και στους 
λοιπούς αποδέκτες; 

Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου είναι ένας, δηλαδή η παραγωγή θερμότητας, 
που την χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως για να καλύψουμε διάφορες ανάγκες μας. 
Μερικά παραδείγματα: α) Καίμε πετρέλαιο σε έναν λέβητα μίας κεντρικής θέρμανσης 
για να δημιουργήσουμε θερμότητα, με την οποία θερμαίνουμε το νερό της κεντρικής 
θέρμανσης και το μεταφέρουμε με μία αντλία στα σώματα της κεντρικής θέρμανσης 
θερμαίνοντας έτσι ένα σπίτι. β) Καίμε βενζίνη στον κινητήρα ενός οχήματος για να 
δημιουργήσουμε θερμά και υπό πίεση καυσαέρια που περιστρέφουν τον στρόφαλο 
της μηχανής και αυτός μεταφέρει την κίνηση στους τροχούς του οχήματος κινώντας 
έτσι το όχημα. γ) Καίμε κάρβουνο στον λέβητα ενός εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και παράγουμε έτσι θερμότητα με την οποία μετατρέπουμε 
νερό σε ατμό. Ο ατμός αυτός ρέει ανάμεσα στα πτερύγια μίας στροβιλομηχανής 
περιστρέφοντάς την. Ο άξονας όμως της στροβιλομηχανής είναι συνδεδεμένος με τον 
άξονα μίας ηλεκτρογεννήτριας, η οποία με αυτόν τον τρόπο στρέφεται 
δημιουργώντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα, όπως στην περίπτωση του ποδηλάτου, όπου το 
δυναμό (το δυναμό αντιστοιχεί στην ηλεκτρογεννήτρια) που ακουμπάει στην 
περιστρεφόμενη ρόδα του ποδηλάτου στρέφεται και αυτό, δημιουργώντας έτσι μία 
ηλεκτρική τάση στην οποία συνδέουμε το λαμπάκι, που έτσι ανάβει και φωτίζει το 
δρόμο εμπρός από το ποδήλατο. 

Όλα σχεδόν τα συμβατικά καύσιμα (σε αντίθεση με τα πυρηνικά «καύσιμα», με 
τα οποία θα ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα) αποτελούνται κυρίως από χημικές 
ενώσεις δύο στοιχείων, του άνθρακα και του υδρογόνου, δηλαδή από 
υδρογονάνθρακες. Για να καεί ένα καύσιμο πρέπει να βρεθεί σε μία υψηλή 
θερμοκρασία, που είναι απαραίτητη για την ανάφλεξή του, και να υπάρχει αρκετό 
οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την καύση. Η υψηλή θερμοκρασία, που είναι 
απαραίτητη για την ανάφλεξη ενός καυσίμου δημιουργείται π.χ. με τη φλόγα ενός 
σπίρτου σε μία σόμπα ή π.χ. με τους ηλεκτρικούς σπινθήρες στον κινητήρα ενός 
αυτοκινήτου. Η ανάφλεξη ενός καυσίμου είναι τόσο ευκολότερη, όσο μεγαλύτερο 
είναι το ποσοστό του υδρογόνου σε σχέση με τον άνθρακα στο καύσιμο. Το 
απαραίτητο οξυγόνο για την καύση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις προσφέρεται σαν 
αυτούσιο  οξυγόνο  (όπως π.χ. σε πυραύλους ). Σχεδόν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
καύσης χρησιμοποιούμε αέρα, που περιέχει οξυγόνο σε αναλογία όγκου 21%.  

Προϊόντα της Τέλειας Καύσης 
Όπως προαναφέραμε, όλα σχεδόν τα καύσιμα περιέχουν δύο στοιχεία, τον άνθρακα 
και το υδρογόνο. Η θερμότητα δημιουργείται κατά την καύση ενός καυσίμου από την 
ένωση τόσο του άνθρακα όσο και του υδρογόνου με το οξυγόνο που είναι απαραίτητο 
σε κάθε καύση. 

Διοξείδιο του Άνθρακα  
Αν κατά την καύση ενός καυσίμου πληρούνται οι συνθήκες, που αναφέραμε, ότι είναι 
απαραίτητες για την καύση, δηλαδή το καύσιμο να έχει μία υψηλή θερμοκρασία για 
την ανάφλεξή του και κοντά του αρκετό οξυγόνο, τότε ο άνθρακας που υπάρχει στο 
καύσιμο ενώνεται με το οξυγόνο του αέρα δημιουργώντας ένα νέο αέριο, το διοξείδιο  
του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεται αυτό, που ήταν σκοπός της καύσης, 
δηλαδή ένα ορισμένο ποσό θερμότητας. Το διοξείδιο του άνθρακα δεν το 
θεωρούσαμε προβληματική ουσία για το Περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως 
το διοξείδιο του άνθρακα απέκτησε ιδιαίτερη σπουδαιότητα, διότι είναι ο κύριος 
λόγος για το βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», με το οποίο θα 
ασχοληθούμε εκτενώς σε άλλες Ενότητες (βλέπε σελ.51), διότι το ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι σημαντικό για το Περιβάλλον, αφού σχετίζεται με 
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την κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη. Όταν θα περιγράψουμε το ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου,  θα εξηγήσουμε, ότι, προκειμένου να μειώσουμε τις 
αρνητικές συνέπειες του, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του 
άνθρακα. Επομένως είναι σκόπιμο να γίνει αντιληπτό και τώρα, όπου το έχουμε 
πρόσφατο, ότι η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (δίχως να αλλάξει τίποτε στις 
υπόλοιπες συνήθειες) σημαίνει μείωση της θερμότητας που παράγουμε με την καύση 
των καυσίμων, δηλαδή σημαίνει μείωση της παραγόμενης ενέργειας και με αυτό τον 
τρόπο μείωση της ικανοποίησης των αναγκών μας. Αυτό όμως κάθε άλλο παρά 
αυτονόητο είναι. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για το ότι τα διάφορα Κράτη έχουν 
δυσκολίες να συνεννοηθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν μαζί την κλιματική 
αλλαγή του πλανήτη γη. Βέβαια υπάρχουν αρκετές δυνατότητες να μειώσουμε την 
καύση των καυσίμων δίχως να έχει αυτό επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής μας. Αλλά 
επ' αυτού θα επανέλθω 

Υδρατμός   
Ένα άλλο προϊόν της καύσης των καυσίμων είναι ο υδρατμός. Κατά την καύση του 
καυσίμου, όπως ο άνθρακας του καυσίμου, έτσι και το υδρογόνο του καυσίμου 
ενώνεται με το οξυγόνο που είναι απαραίτητο κατά την καύση και δημιουργεί ένα νέο 
αέριο, τον υδρατμό, δηλαδή νερό σε αέρια κατάσταση, ελευθερώνοντας έτσι ένα επί 
πλέον ποσό θερμότητας, κάτι που είναι βέβαια ο σκοπός της καύσης. Ο υδρατμός 
αυτός είναι τελείως καθαρό νεράκι και επομένως τελείως ακίνδυνος για τον άνθρωπο. 
Στις δε ποσότητες, που δημιουργείται σαν προϊόν της καύσης, δεν επιβαρύνει 
καθόλου το Περιβάλλον. 

Ρύποι από την Καύση των Καυσίμων 
Ένας μηχανικός υπεύθυνος για την καύση θα ήταν όμως σχεδόν ευτυχής, αν οι 
συνέπειες της καύσης ήταν μόνο το διοξείδιο  του άνθρακα (ό,τι και αν σημαίνει αυτό 
για το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου) και ο υδρατμός. Δυστυχώς όμως 
υπάρχουν 3 αιτίες για τις οποίες κατά την καύση ενός καυσίμου εκτός από τη 
δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα και του υδρατμού που είναι ο σκοπός της 
καύσης, αφού έτσι δημιουργείται η επιθυμητή θερμότητα, δημιουργείται και μία 
σειρά ρύπων, τους οποίους θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Οι 3 αιτίες για τη 
δημιουργία ρύπων κατά την καύση των καυσίμων είναι οι εξής: 

1. Σχεδόν καμία καύση δεν είναι τέλεια. Έτσι δημιουργείται μία σειρά ρύπων οι 
οποίοι ονομάζονται «Ρύποι της ατελούς Καύσης». 

2. Ανεξάρτητα από το αν η καύση είναι τέλεια ή όχι, μόνο επειδή ο αέρας που 
χρησιμοποιείται για την καύση θερμαίνεται, δημιουργείται  μία σειρά ρύπων 
που τους ονομάζουμε «Παραπροϊόντα της Καύσης». 

3. Σχεδόν κανένα καύσιμο δεν περιέχει μόνο τα επιθυμητά στοιχεία άνθρακα και 
υδρογόνο (από την καύση των οποίων δημιουργείται η επιθυμητή θερμότητα). 
Όλα σχεδόν τα καύσιμα περιέχουν και διάφορες προσμείξεις (π.χ. θείο, 
δηλαδή θειάφι, άζωτο ή βαρέα μέταλλα), οι οποίες είτε καίγονται και αυτές 
είτε καταλήγουν αυτούσιες στην τέφρα (στάχτη) που απομένει, έχοντας 
δημιουργήσει μία σειρά ρύπων, οι οποίοι ονομάζονται «Ρύποι από τις 
Προσμείξεις του Καυσίμου». 

Πριν όμως ξεκινήσουμε με την περιγραφή των ρύπων, θα ασχοληθούμε λίγο με τον 
τρόπο που ενεργούν στον άνθρωπο οι ρύποι, όταν φτάσουν στην ατμόσφαιρα (βλέπε 
και Σχήμα 1, σελ. 25). Ρύποι λοιπόν, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, διεισδύουν 
άμεσα στον ανθρώπινο οργανισμό κατά ένα μικρό ποσοστό μέσω των βλεννογόνων 
των ματιών και μέσω του δέρματος. Κατά κύριο τρόπο όμως οι ρύποι της 
ατμόσφαιρας διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του αναπνευστικού 
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συστήματος, δηλαδή μέσω της μύτης ή/και του στόματος, του λάρυγγα, της τραχείας, 
των βρόγχων και των πνευμόνων.  

Είναι φανερό, ότι όταν ένας ρύπος είναι αιωρούμενο σωματίδιο, εισχωρεί  τόσο 
πιο βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα, όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο. Στο Σχήμα  
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1, σελ. 25 φαίνεται πόσο βαθιά φτάνει ένα σωματίδιο στο αναπνευστικό μας σύστημα 
ανάλογα με το μέγεθός του σε μm (δηλαδή σε μικρόμετρα, όπου 1 μικρόμετρο είναι 
ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου, δηλαδή 1 χιλιοστό της απόστασης ανάμεσα 
σε δύο γραμμές στο υποδεκάμετρο). Αν ο ρύπος είναι αέριο, τότε το πόσο βαθιά 
εισχωρεί  και εναποτίθεται στο αναπνευστικό σύστημα, εξαρτάται από την 
διαλυτότητα του αερίου ρύπου στο νερό. Δηλαδή αέριοι ρύποι, που διαλύονται 
εύκολα στο νερό, διαλύονται γρήγορα στα υγρά των βλεννογόνων οργάνων του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος και απορροφώνται εκεί προσβάλλοντας (αν 
είναι επικίνδυνοι) τα όργανα του ανώτερου αναπνευστικού. Αντίθετα, αέριοι ρύποι, 
που δεν διαλύονται εύκολα στο νερό, εισχωρούν βαθιά μέχρι τα όργανα του 
κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, διαλύονται εκεί  στα υγρά των βλεννογόνων 
οργάνων του κατώτερου αναπνευστικού και απορροφώνται εκεί προσβάλλοντας (αν 
είναι επικίνδυνοι) τα όργανα του κατώτερου αναπνευστικού. Φθάνοντας δε οι ρύποι 
μέχρι τους πνεύμονες και ειδικά στις πνευμονικές κυψελίδες είναι δυνατόν να 
περάσουν στο λεμφικό σύστημα καθώς και στο κυκλοφορικό σύστημα του αίματος, 
όπου με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ρύποι να μεταφερθούν σε όλο το σώμα του 
ανθρώπου. 

Μετά την εκτενή εισαγωγή θα περιγράψουμε τώρα λεπτομερώς τους ρύπους, που 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κατά την καύση των καυσίμων. Επίσης θα 
αναφέρουμε τις σπουδαιότερες επιπτώσεις, που μπορεί να έχουν αυτοί οι ρύποι στους 
«αποδέκτες», δηλαδή στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά, στα οικοσυστήματα, στα 
κτήρια, στα λοιπά υλικά κ.λπ. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως να τονίσουμε εδώ, παρ’ ότι θα επανέλθουμε 
εκτενώς σε άλλη Ενότητα, ό,τι αναφέραμε στην 2η Ενότητα, δηλαδή, ότι η ύπαρξη 
ενός ρύπου π.χ. στην ατμόσφαιρα μπορεί να σημαίνει κάτι από τίποτε μέχρι και 
καταστροφή. Το τι ακριβώς σημαίνει εξαρτάται από τη δόση που δέχονται οι 
«αποδέκτες». Όταν λοιπόν στη συνέχεια θα αναφέρουμε μία αρνητική επίπτωση ενός 
ρύπου στους «αποδέκτες», τότε προϋποθέτουμε, ότι αυτό θα συμβεί, αν η 
συγκέντρωση του ρύπου αυτού π.χ. στην ατμόσφαιρα ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. 

Προϊόντα Ατελούς Καύσης 
Όπως προαναφέραμε, η πρώτη αιτία για την οποία δημιουργούνται ρύποι κατά την 
καύση των καυσίμων είναι, ότι η καύση σχεδόν ποτέ δεν είναι τέλεια. Τι σημαίνει 
αυτό; Κατά  την καύση ενός καυσίμου ο άνθρακας δεν καίγεται αμέσως σε διοξείδιο 
του άνθρακα αλλά μετατρέπεται πρώτα στο αέριο μονοξείδιο του άνθρακα. Για να 
μετατραπεί το μονοξείδιο του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως περισσότερες προϋποθέσεις, δηλαδή στο θάλαμο καύσης να 
υπάρχει αρκετό οξυγόνο, να επικρατεί μία ελάχιστη θερμοκρασία περίπου 6000C 
(βαθμών Κελσίου) και το μονοξείδιο του άνθρακα να παραμένει με αυτές τις 
συνθήκες τουλάχιστο ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν μία από τις ανωτέρω 
συνθήκες δεν πληρούται, τότε ένα μέρος του μονοξειδίου του άνθρακα θα μείνει 
μονοξείδιο του άνθρακα και δε θα μεταβληθεί σε διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό  
βέβαια σημαίνει αφενός μεν απώλεια ενέργειας, αφετέρου δε, όπως θα εξηγήσουμε 
αμέσως, δημιουργία ενός επικίνδυνου ρύπου, δηλαδή του αερίου μονοξειδίου του 
άνθρακα.  

Μονοξείδιο του Άνθρακα 
Γιατί όμως είναι το αέριο μονοξείδιο του άνθρακα ένας επικίνδυνος ρύπος; Προς 
τούτο πρέπει να ξέρουμε τα εξής: Όπως εξηγήσαμε στην 2η μας Ενότητα (βλέπε σελ. 
19), με την αναπνοή μας φτάνει ο αέρας που αναπνέουμε μέχρι τους πνεύμονές μας. 
Στους πνεύμονες κυκλοφορεί το αίμα μας έχοντας τις θρεπτικές ουσίες που 
χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ο οργανισμός μας όμως χρειάζεται εκτός από τις 
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θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τις χημικές αντιδράσεις που 
λαβαίνουν χώρα στον οργανισμό μας. Ο αέρας όμως που αναπνέουμε αποτελείται 
κατά 21% από οξυγόνο. Το δε αίμα μας περιέχει μία πρωτεΐνη που λέγεται 
αιμοσφαιρίνη και έχει την τάση να ενώνεται με το οξυγόνο. Έτσι το αίμα που έχει τις 
θρεπτικές ουσίες, ενώνεται μέσα στους πνεύμονες και με το οξυγόνο του αέρα που 
αναπνέουμε και με το κυκλοφορικό σύστημα, δηλαδή τις αρτηρίες που γίνονται όλο 
και λεπτότερες φτάνει μέχρι και το τελευταίο κύτταρο διατηρώντας τον άνθρωπο εν 
ζωή. 

Η αιμοσφαιρίνη όμως του αίματος ενώνεται μεν σχετικά εύκολα με το οξυγόνο, 
αλλά η αιμοσφαιρίνη ενώνεται 240 φορές πιο εύκολα με το αέριο μονοξείδιο του 
άνθρακα (αν βέβαια υπάρχει) παρά με το οξυγόνο. Έτσι, αν ο αέρας που αναπνέουμε 
περιέχει και μονοξείδιο του άνθρακα η αιμοσφαιρίνη του αίματός μας μπορεί να έχει 
δεσμεύσει πολύ μονοξείδιο του άνθρακα και λίγο οξυγόνο, ώστε το  οξυγόνο που 
φτάνει σε όλο μας το σώμα μέσω του κυκλοφορικού συστήματος, να είναι λιγότερο 
απ’ ότι είναι αναγκαίο μέχρι και καθόλου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανάλογα 
με την ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα που περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε,  
πονοκέφαλος, ίλιγγος, κούραση, βούισμα στα αυτιά, λιποθυμία, ασφυξία, θάνατος.  

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι η αιτία από την οποία πέθαιναν συχνά 
άνθρωποι τα παλιά χρόνια από «μαγκάλια» και «σόμπες», όταν δεν υπήρχε αρκετός 
αέρας για την τέλεια καύση του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα. Τι συνέβαινε 
δηλαδή; Οι άνθρωποι το χειμώνα λίγο προτού πέσουν να κοιμηθούν έβαζαν στο 
μαγκάλι ή στη σόμπα κάρβουνα και έκλειναν ερμητικά το σπίτι για να μην μπαίνει 
κρύο. Έτσι ο αέρας δεν ανανεωνότανε. Όσο περνούσε η ώρα, με την αναπνοή των 
περισσοτέρων ατόμων που κοιμόντουσαν στον ίδιο χώρο, το οξυγόνο του αέρα 
μειωνόταν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να μεταβληθεί όλο το 
μονοξείδιο του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι αντί να φτάνει μέσω του 
κυκλοφορικού συστήματος σε όλο τον οργανισμό των ανθρώπων αρκετό οξυγόνο 
έφτανε το μονοξείδιο του άνθρακα με αποτέλεσμα ανάλογα με το πόσο πολύ 
μονοξείδιο του άνθρακα και πόσο λίγο οξυγόνο έφτανε στον οργανισμό μας να 
έχουμε τις συνέπειες που προαναφέραμε, δηλαδή πονοκέφαλο, ίλιγγο, κούραση, 
βούισμα στα αυτιά, λιποθυμία, ασφυξία, θάνατο. Βέβαια παρόμοιες περιπτώσεις 
υπήρξαν και πρότινος, όταν δηλαδή λόγω της κρίσης ξαναχρησιμοποιήθηκαν σόμπες 
με κάρβουνο.  

Αλλά  και στα νεότερα χρόνια μπορεί το μονοξείδιο του άνθρακα να γίνει αιτία 
θανάτου για ένα πιο σύγχρονο λόγο. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις επισκευής 
αυτοκινήτου μέσα σε κλειστό χώρο στάθμευσης του αυτοκινήτου, με τον κινητήρα σε 
λειτουργία και κλειστή την πόρτα. Όσο περνά η ώρα με τον κινητήρα του 
αυτοκινήτου σε λειτουργία, τόσο πιο πολύ μονοξείδιο του άνθρακα βγαίνει από την 
εξάτμιση του αυτοκινήτου και το αναπνέει ο εργαζόμενος. Με αυτόν τον τρόπο το 
αίμα στους πνεύμονες δεσμεύει με την αιμοσφαιρίνη όλο και περισσότερο μονοξείδιο 
του άνθρακα και λιγότερο οξυγόνο. Έτσι το αίμα που μεταφέρεται με το 
κυκλοφορικό σύστημα σε όλον τον οργανισμό προσφέρει όλο και λιγότερο οξυγόνο  
με τα γνωστά αποτελέσματα. Γι’ αυτό σε πολλές χώρες στους κλειστούς χώρους 
στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ανιχνευτή μονοξειδίου 
του άνθρακα, που προειδοποιεί με ηχητικό σήμα, όταν η συγκέντρωση του 
μονοξειδίου του άνθρακα στο χώρο υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Αυτό μου είναι μία 
πολύ γνωστή κατάσταση, αφού στο γκαράζ του σπιτιού που μέναμε στη Γερμανία 
υπήρχε ένας τέτοιος ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα. 
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Άκαυστοι Υδρογονάνθρακες 
Μία άλλη οικογένεια επικίνδυνων ρύπων, που δημιουργείται σα συνέπεια της 
ατελούς καύσης των καυσίμων, είναι η εξής: Όπως αναφέραμε, σχεδόν όλα τα 
καύσιμα αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο ή και ενώσεις αυτών των δύο 
στοιχείων που λέγονται υδρογονάνθρακες. Είναι επομένως δυνατόν κατά την ατελή 
καύση ενός καυσίμου να καταλήξουν στην ατμόσφαιρα με τα καυσαέρια διάφοροι 
υδρογονάνθρακες. Ορισμένοι όμως εξ αυτών είναι επικίνδυνοι, γιατί μπορεί 
εισπνεόμενοι σε μεγάλη περιεκτικότητα να προκαλέσουν καρκίνο. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι το βενζόλιο. 

 Όταν ένα καύσιμο καίγεται με έλλειψη του απαραίτητου οξυγόνου, τότε μπορεί 
κατά την καύση να δημιουργηθούν μετά από θερμική διάσπαση (πυρόλυση) του 
καυσίμου νέοι υδρογονάνθρακες, που δεν υπήρχαν αρχικά στο καύσιμο. Μία ομάδα 
από αυτούς, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι επικίνδυνοι γιατί 
ένα μέρος αυτών είναι γνωστοί ως καρκινογενείς, όπως το Βενζοπυρένιο.  

Υπάρχει και μία άλλη περίπτωση κατά την οποία καταλήγουν στην ατμόσφαιρα 
μεγάλες ποσότητες από υδρογονάνθρακες. Η περίπτωση αυτή είναι, όταν βάζουμε 
καύσιμα στο αυτοκίνητό μας σε ένα πρατήριο. Παρ ۥότι δε αυτή η περίπτωση δεν έχει 
να κάνει με καύση καυσίμων την αναφέρουμε και εδώ, επειδή αναφερόμαστε στους 
υδρογονάνθρακες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που σε ένα πρατήριο το καύσιμο 
εγκαταλείπει την αντλία του καυσίμου, για να μπει στην δεξαμενή καυσίμου του 
αυτοκινήτου μας, εξατμίζονται διάφοροι υδρογονάνθρακες (τους μυρίζουμε) και 
καταλήγουν στην ατμόσφαιρα. Έτσι προκειμένου να μην εισπνεύσουμε αυτούς τους 
υδρογονάνθρακες, είναι σκόπιμο να απομακρυνόμαστε από τις αντλίες των 
καυσίμων. Σε χώρες, που είναι πιο προοδευμένες από εμάς, υπάρχει νομοθεσία που 
επιβάλει να υπάρχει σε κάθε αντλία καυσίμου και ένα σύστημα αναρρόφησης των 
ατμών του καυσίμου, που οδηγεί αυτούς τους ατμούς πίσω στη δεξαμενή των 
καυσίμων του πρατηρίου. Με αυτόν τον τρόπο οι ατμοί με τους υδρογονάνθρακες δε 
φτάνουν στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή των αντλιών καυσίμου. 

Αιθάλη 
Όταν ένα καύσιμο καίγεται με έλλειψη του απαραίτητου οξυγόνου και επικρατούν 
συγχρόνως υψηλές θερμοκρασίες στην βάση της φλόγας, τότε μπορεί να 
δημιουργηθεί αιθάλη (καπνός), που αποτελείται από στοιχειώδη άνθρακα και εν μέρει 
από υδρογονάνθρακες. Ο σχηματισμός αιθάλης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι πιο 
πιθανός, όσο η σχέση άνθρακα/υδρογόνου του καυσίμου είναι μεγαλύτερη. Η αιθάλη, 
που σχηματίζεται στις μηχανές ντίζελ, είναι σωματίδιο-φορέας για τους 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, που σχηματίζονται επίσης στις 
μηχανές ντίζελ. Ως εκ τούτου η αιθάλη των μηχανών ντίζελ είναι ύποπτη για 
δημιουργία καρκίνου, αφού είναι φορέας πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων που, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ένα μέρος αυτών είναι 
γνωστοί ως καρκινογενείς. 

Στην επόμενη 4η Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις δύο άλλες αιτίες, για τις οποίες 
δημιουργούνται ρύποι κατά την καύση των καυσίμων. 
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4η Ενότητα:   

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι ως 
Παραπροϊόντα της Καύσης και από Προσμείξεις των 
Καυσίμων 
 

2η Αιτία για τη Δημιουργία Ρύπων κατά την Καύση των Καυσίμων 
Όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη 3η Ενότητα, σκοπός της καύσης των καυσίμων 
είναι η δημιουργία θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται από την ένωση τόσο του 
άνθρακα όσο και του υδρογόνου (που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα καύσιμα) με το 
οξυγόνο που είναι απαραίτητο σε κάθε καύση και τη δημιουργία των δύο αερίων του                                
διοξειδίου του άνθρακα και του υδρατμού. Υπάρχουν όμως 3 αιτίες για τις οποίες 
(εκτός των αερίων διοξειδίου του άνθρακα και του υδρατμού, που είναι επιθυμητά, 
αφού έτσι δημιουργείται η θερμότητα) προκύπτουν και περισσότεροι  ρύποι. 

Στην προηγούμενη 3η Ενότητα περιγράψαμε εκτενώς τους ρύπους που 
δημιουργούνται από την 1η αιτία, δηλαδή από την ατελή καύση του καυσίμου. Οι 
ρύποι αυτοί είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες και η 
αιθάλη. 

Στην 4η Ενότητα θα ασχοληθούμε κατ' αρχάς με τους ρύπους που οφείλονται 
στην 2η αιτία (δηλαδή με τους ρύπους που προκύπτουν σαν παραπροϊόντα της 
καύσης). Στη συνέχεια θα περιγράψουμε ένα μεγάλο μέρος των ρύπων που 
οφείλονται στην 3η αιτία (δηλαδή με τους ρύπους που προκύπτουν από τις διάφορες 
προσμείξεις που υπάρχουν στα καύσιμα). 

Μονοξείδιο του Αζώτου 
Η 2η αιτία δημιουργίας ρύπων κατά την καύση προέρχεται μόνο από το γεγονός, ότι ο 
αέρας, που είναι απαραίτητος κατά την καύση, ζεσταίνεται. Ο αέρας λοιπόν 
αποτελείται κυρίως από 78,09% άζωτο και 20,95% οξυγόνο κατ’ όγκο. Το υπόλοιπο 
είναι κυρίως το αέριο αργόν (0,93%) και το (0,03%) ίχνη άλλων ουσιών. Όταν ο 
αέρας ζεσταθεί (έστω και μόνος του μέσα σε ένα δοχείο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
καύση) στους περίπου 1100οC (βαθμούς Κελσίου), ενώνονται το άζωτο και το 
οξυγόνο του αέρα δημιουργώντας ένα νέο αέριο το μονοξείδιο του αζώτου. Αν 
λοιπόν κατά τη διάρκεια της καύσης ενός καυσίμου έχουμε θερμοκρασίες άνω των 
περίπου  1100οC, τότε δημιουργείται από το άζωτο και το οξυγόνο του αέρα 
μονοξείδιο του αζώτου. Αυτό το μονοξείδιο του αζώτου ονομάζεται «θερμικό 
μονοξείδιο του αζώτου», εν αντιθέσει με το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», 
το οποίο θα περιγράψουμε, όταν θα ασχοληθούμε με τους ρύπους της καύσης που 
οφείλονται στην 3η αιτία (βλέπε Σελ. 33). Το μονοξείδιο του αζώτου αυτό καθεαυτό 
δεν μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στο Περιβάλλον. Κύρια αρνητική 
ιδιότητα του είναι ότι, αν με την αναπνοή (βλέπε Σχήμα 1, σελ. 25) καταλήξει μέσω 
των πνευμόνων στο αίμα, ενώνεται πιο εύκολα απ’ ότι το οξυγόνο με την 
αιμοσφαιρίνη του αίματος, αλλά πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι το μονοξείδιο του 
άνθρακα. Δηλαδή το μονοξείδιο του αζώτου έχει μία πολύ πιο ήπια συμπεριφορά από 
ότι το μονοξείδιο του άνθρακα (βλέπε σελ. 26). Το πρόβλημα με το μονοξείδιο του 
αζώτου είναι κυρίως, ότι σταδιακά μετατρέπεται όλο σε διοξείδιο του αζώτου, το 
οποίο μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στο Περιβάλλον.  

Διοξείδιο του Αζώτου 
Η μεταβολή του μονοξειδίου του αζώτου σε διοξείδιο του αζώτου μπορεί να 

αρχίσει από το τέλος της καύσης και ολοκληρώνεται μετά την πάροδο ωρών έως και 
ημερών στην ατμόσφαιρα. Αν το διοξείδιο του αζώτου έχει σχηματιστεί ήδη περί το 
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τέλος της καύσης, το αναγνωρίζουμε από το καφετί χρώμα των καυσαερίων στην 
έξοδο π.χ. της καπνοδόχου. 

Τα προβλήματα, που μπορεί να δημιουργήσει το διοξείδιο του αζώτου στον 
άνθρωπο και στο Περιβάλλον είναι: 

1. Ερεθισμό των ματιών και των αναπνευστικών οργάνων. Επειδή το διοξείδιο 
του αζώτου έχει μικρή διαλυτότητα στο νερό, φτάνει, όταν το εισπνεύσει ο 
άνθρωπος, μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή 
τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Εκεί διαλυόμενο στα υγρά που 
εκκρίνονται από τους βλεννογόνους δημιουργεί νιτρικό οξύ και έτσι  
προσβάλει τα όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος. Ιδιαίτερα 
κινδυνεύουν ασθματικοί και μικρά παιδιά. Αέριοι ρύποι όπως το διοξείδιο του 
αζώτου, που αντιδρώντας με νερό δημιουργούν διάφορα οξέα, πιστεύεται, ότι, 
διαλυόμενοι στα υγρά των βλεννογόνων τοιχωμάτων των αναπνευστικών 
οργάνων, διεγείρουν νευρικά κύτταρα, που προξενούν ποικίλες αντιδράσεις 
όπως π.χ. φτέρνισμα, βήχα, λαχάνιασμα κ.λπ. 

2. Το διοξείδιο του αζώτου είναι μία από τις κύριες αιτίες της δημιουργίας της 
«όξινης  βροχής». Γιατί άραγε; Διότι, το διοξείδιο του αζώτου  στην 
ατμόσφαιρα ενώνεται με τους υδρατμούς που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα 
και σχηματίζει νιτρικό οξύ, το οποίο απορροφάται από τις σταγόνες της 
βροχής καθιστώντας την βροχή «όξινη». Όταν η «όξινη βροχή» πέσει είτε στο 
έδαφος είτε στα επιφανειακά νερά δημιουργεί περισσότερα σοβαρά 
προβλήματα, με τα οποία θα ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα.  

3. Το διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα μπορεί υπό την επίδραση ισχυρής 
ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή το καλοκαίρι, να παίξει ιδιαίτερο ρόλο κατά 
τον σχηματισμό του «καλοκαιρινού νέφους», με ποικίλες επιπτώσεις στην 
υγεία του ανθρώπου. Το καλοκαιρινό νέφος θα το περιγράψουμε σε μία άλλη 
Ενότητα.  

4.  Το διοξείδιο του αζώτου μπορεί σε μεγάλες ποσότητες να προξενήσει 
«ευτροφία» του εδάφους και του νερού. Αυτό σημαίνει, ότι συσσωρεύονται 
στο έδαφος και στο νερό μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών (μην ξεχνάτε, 
ότι τα περισσότερα λιπάσματα περιέχουν και άζωτο). Οι θρεπτικές αυτές 
ουσίες ευνοούν μεν την ανάπτυξη ορισμένων λίγων ειδών, αλλά μπορούν να 
οδηγήσουν μέχρι και στην εξαφάνιση πολλών άλλων ειδών. 

3η Αιτία. Ρύποι της Καύσης από Προσμείξεις του Καυσίμου 
Τα προϊόντα της καύσης από προσμείξεις του καυσίμου συναντώνται κυρίως σε 
μεγάλες εγκαταστάσεις, όπου καίγονται φτηνά καύσιμα όπως π.χ. λιγνίτης, 
λιθάνθρακας, πετρέλαιο κ.λπ. που έχουν διάφορες προσμείξεις,  

Όπως αναφέραμε, όταν ο άνθρωπος καίει ένα καύσιμο, επιθυμεί τη δημιουργία 
θερμότητας, η οποία προέρχεται από την καύση των στοιχείων κυρίως άνθρακα αλλά 
και υδρογόνου. Τα καύσιμα όμως μπορούν να περιέχουν και άλλα στοιχεία, εκτός του 
άνθρακα και του υδρογόνου, όπως  π.χ. θείο δηλαδή θειάφι, άζωτο κ.λπ., τα οποία, 
δίχως αυτό να είναι ο σκοπός της καύσης, καίγονται επίσης, δημιουργώντας 
καινούργιες ουσίες, που μπορούν να βλάψουν τον άνθρωπο και να επιβαρύνουν το 
Περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές είναι: 

Ενώσεις του Θείου 
Σχεδόν όλα τα καύσιμα περιέχουν, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο, ένα 
στοιχείο, το θείο κοινώς θειάφι. Η ποσότητα του θείου, που υπάρχει στα καύσιμα, 
εξαρτάται από το είδος του καυσίμου και τον τόπο προέλευσης του. Στον Πίνακα 1, 
σελ. 31 αναγράφεται το ποσοστό του θείου, που υπάρχει σε διάφορα καύσιμα  
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(σε βάρος επί τοις εκατό). Οι τιμές αυτές είναι μέσοι όροι. Το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού του θείου, που περιέχεται στα καύσιμα, το συναντάμε στα καυσαέρια στις εξής 
μορφές : 
α) Διοξείδιο του Θείου  
Όπως κατά την τέλεια καύση του άνθρακα ενός καυσίμου προκύπτει διοξείδιο του 
άνθρακα, έτσι και κατά την τέλεια καύση του θείου προκύπτει  διοξείδιο του θείου. 
Το διοξείδιο του θείου είναι ένα άχρωμο αέριο με οξεία οσμή. Υπάρχουν δύο ρύποι 
το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου (βλέπε Σελ. 29), οι οποίοι 
διεκδικούν την «πρωτιά» τόσο εις ότι αφορά στις ποσότητες που εκπέμπονται στην 
ατμόσφαιρα, όσο και στις αρνητικές επιπτώσεις, που έχουν οι ρύποι αυτοί τόσο στον 
άνθρωπο όσο και στο Περιβάλλον. Την «πρωτιά» αυτή την κατείχε μετά τον 2ο 
παγκόσμιο πόλεμο και για πολλά χρόνια το διοξείδιο του θείου. Τις τελευταίες 
δεκαετίες την «πρωτιά» αυτή την διεκδικεί το διοξείδιο του αζώτου. Η εξήγηση 
αυτού θα γίνει αντιληπτή, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την περιγραφή των ρύπων 
που δημιουργούνται από την καύση των καυσίμων. Οι κυριότερες επιπτώσεις του 
διοξειδίου του θείου είναι:  

• Λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς του στο νερό (μεγαλύτερη από την 
διαλυτότητα του διοξειδίου του αζώτου) διαλύεται γρήγορα στις εκκρίσεις 
των βλεννογόνων σχηματίζοντας το ελαφρύ θειώδες οξύ. Έτσι μπορεί να 
προσβάλλει τους βλεννογόνους των ματιών και των οργάνων του άνω 
αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή της μύτης, του στόματος, του λάρυγγα, 
της τραχείας και των πρωτευόντων βρόγχων (βλέπε Σχήμα 1, σελ. 25). Οι 
εξογκωμένοι βλεννογόνοι  έχουν σαν συνέπεια την αύξηση της αντίστασης 
της ροής του αέρα που αναπνέουμε με αποτέλεσμα τη δύσπνοια. Η βλαβερή 
αυτή ενέργεια του διοξειδίου του θείου  ενισχύεται, αν το διοξείδιο του θείου 

συνυπάρχει με έναν άλλο ρύπο, τα ψιλά αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία θα 
περιγράψουμε στη συνέχεια (βλέπε σελ.35). Τότε το διοξείδιο του θείου με τις 
εκκρίσεις των βλεννογόνων και προσκολλημένο στα ψιλά αιωρούμενα 
σωματίδια φτάνει μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού, δηλαδή τους 
τερματικούς βρόγχους και τους πνεύμονες, έχοντας όμως μεταβληθεί στο 
ισχυρότερο (σε σχέση με το θειώδες) θειικό οξύ προσβάλλοντας τα όργανα 
αυτά. Μέχρι τα όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος (τερματικούς 
βρόγχους και πνεύμονες) μπορεί να εισχωρήσει το διοξείδιο του θείου (παρ' 
όλη τη μεγάλη διαλυτότητα που έχει και επομένως θα έπρεπε να έχει ήδη 
προσκολληθεί στα όργανα του άνω αναπνευστικού), είτε όταν υπάρχει σε 
μεγάλη συγκέντρωση  στον αέρα, είτε μετά από βαθιά εισπνοή. 

• Είναι μία από τις κύριες αιτίες της «Όξινης Βροχής». Όξινη βροχή από  
διοξείδιο του θείου  δημιουργείται με δύο τρόπους. Με τον ένα τρόπο το αέριο 
διοξείδιο του θείου αντιδρά υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας  με 
άλλα αέρια σχηματίζοντας θειικό οξύ. Με τον άλλο τρόπο το αέριο διοξείδιο 
του θείου οξειδώνεται απ’ ευθείας στις σταγόνες της βροχής σχηματίζοντας 
θειικό οξύ. Όταν η «όξινη βροχή» πέσει είτε στο έδαφος είτε στα επιφανειακά 
νερά δημιουργεί περισσότερα σοβαρά προβλήματα, με τα οποία θα 
ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα. 

• Το διοξείδιο του θείου είναι ο ρύπος, του οποίου η τοξικότητα στα φυτά έχει 
ερευνηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ρύπο. Έτσι είναι γνωστό, ποια  
είναι η συγκέντρωση  του διοξειδίου του θείου  στην ατμόσφαιρα πάνω από 
την οποία δημιουργούνται προβλήματα στα διάφορα είδη φυτών. Το διοξείδιο 
του θείου  σε μικρή συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα προκαλεί ελάττωση της 
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δραστηριότητας του μεταβολισμού των φυτών. Σε μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στην ατμόσφαιρα φτάνει μέχρι και στην νέκρωση των φύλλων των φυτών. 

β) Τριοξείδιο του Θείου  
Κατά τη διάρκεια της καύσης των καυσίμων ή και στα κανάλια των εγκαταστάσεων 
που περνούν τα καυσαέρια μέχρι να φτάσουν στην ατμόσφαιρα, μπορεί ένα μέρος 
του διοξειδίου του θείου να οξειδωθεί σε τριοξείδιο του θείου. Το τριοξείδιο του 
θείου μαζί με τον υδρατμό δημιουργεί το ισχυρό θειικό οξύ, γι’ αυτό και είναι 
τοξικότερο του διοξειδίου του θείου. Περίπου  το 1 έως 4% του διοξειδίου του θείου  

μεταβάλλεται σε τριοξείδιο του θείου. Στη ρύπανση της ατμόσφαιρας σπάνια έπαιξε 
ρόλο το τριοξείδιο του θείου. Πρέπει να είναι πολύ προβληματική η καύση ενός 
καυσίμου, για να έχουμε «βροχή θειικού οξέως» στο Περιβάλλον μίας καπνοδόχου. 
Αν ασχολούμεθα με το τριοξείδιο του θείου, αυτό έχει σχέση κυρίως με το ότι 
διαβρώνει τα κανάλια, από τα οποία περνούν τα καυσαέρια. 
γ) Υδρόθειο  
Από το θειάφι που υπάρχει στα καύσιμα μπορεί να δημιουργηθεί κατά την καύση 
εκτός από το διοξείδιο και το τριοξείδιο του θείου και ένας άλλος ρύπος, δηλαδή το 
υδρόθειο. Το υδρόθειο δημιουργείται, όταν η καύση είναι ατελής, π.χ. όταν δεν 
υπάρχει στο θάλαμο καύσης (ή μόνο σε μία περιοχή του θαλάμου καύσης) αρκετό 
οξυγόνο. Οι ποσότητες του υδρόθειου που παράγονται κατά την καύση των καυσίμων 
σε μεγάλες θερμικές μονάδες είναι σε σύγκριση με το παραγόμενο διοξείδιο του 
θείου πολύ μικρές. Το χαρακτηριστικό όμως του υδρόθειου είναι η μυρωδιά του, που 
μοιάζει με αυτή κλούβιου αυγού. Έτσι επειδή η ενοχλητική μυρωδιά του γίνεται 
αντιληπτή σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα (από 0,002 
χιλιοστά του γραμμαρίου υδρόθειο σε ένα κυβικό μέτρο  αέρα), μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις. Π.χ. επειδή η βενζίνη 
έχει και ίχνη θείου, το υδρόθειο που δημιουργείται κατά την καύση της βενζίνης είναι 
η αιτία για την ενοχλητική μυρωδιά καυσαερίων από αυτοκίνητα με καταλύτη, 
κυρίως όταν ο καταλύτης είναι καινούργιος, ή μετά από συνεχείς επιταχύνσεις του 
κινητήρα. Η εκπομπή υδρόθειου στα καυσαέρια αυτοκινήτου μπορεί να περιορισθεί 
μειώνοντας το ήδη μικρό ποσοστό θείου που υπάρχει στη βενζίνη. 

Ενώσεις του Αζώτου  
Τόσο το πετρέλαιο όσο και το κάρβουνο περιέχουν οργανικές ενώσεις του αζώτου. Η 
έννοια οργανική ένωση ενός στοιχείου, που συναντάται συχνά στα προβλήματα του 
Περιβάλλοντος, σημαίνει ένωση αυτού του στοιχείου με το στοιχείο άνθρακα. Κατά 
την καύση του καυσίμου ενώνεται το άζωτο αυτών των οργανικών ενώσεων με το 
οξυγόνο του αέρα, που είναι απαραίτητο για την καύση, δημιουργώντας μονοξείδιο 
του αζώτου. 

Αυτό το μονοξείδιο του αζώτου το ονομάζουμε «μονοξείδιο του αζώτου του 
καυσίμου», για να το ξεχωρίζουμε από το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», που 
σχηματίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες από το άζωτο και το οξυγόνο του αέρα κατά 
την καύση των καυσίμων σαν παραπροϊόν της καύσης (βλέπε σελ. 29). 

Εν αντιθέσει με  το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», το «μονοξείδιο του αζώτου 
του καυσίμου» σχηματίζεται ήδη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πλην όμως μόνο ένα 
μέρος του αζώτου, που υπάρχει στο καύσιμο υπό την μορφή οργανικών ενώσεων του 
αζώτου, μετατρέπεται σε «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου». 

Καύσιμα με μεγαλύτερο ποσοστό αζώτου  (υπό την μορφή οργανικών ενώσεων 
του αζώτου) δημιουργούν περισσότερο «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», απ’ 
ότι καύσιμα με μικρότερο ποσοστό αζώτου. Έτσι εξηγείται, γιατί το «μονοξείδιο του 
αζώτου του καυσίμου» είναι περισσότερο, όταν καίμε κάρβουνο, απ’ ότι, όταν καίμε 
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πετρέλαιο και όταν καίμε πετρέλαιο περισσότερο, απ’ ότι όταν καίμε αέριο (διότι με 
την ίδια σειρά μειώνεται το ποσοστό του αζώτου στο καύσιμο).  

Βεβαίως και το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου» μεταβάλλεται γρήγορα 
(όπως το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου») σε διοξείδιο του αζώτου. Το άθροισμα 
των δύο αυτών αερίων, δηλαδή του μονοξειδίου του αζώτου και του διοξειδίου του 
αζώτου) ονομάζεται αθροιστικά «εν-ο-ιξ» (ΝΟx). 

Το «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου» μπορεί να δημιουργείται διαφορετικά 
απ’ ότι το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», δεν παύουν όμως τα δύο αυτά αέρια να 
είναι η ίδια χημική ένωση. Έτσι οι επιπτώσεις των δύο αυτών μονοξειδίων του 
αζώτου είναι ίδιες, όπως ίδιες είναι και οι επιπτώσεις των δύο διοξειδίων του αζώτου. 
Τις επιπτώσεις αυτές τις περιγράψαμε αναλυτικά στην αρχή της 4ης Ενότητας (βλέπε 
σελ. 29).  

Τέφρα. Στερεά Σωματίδια 
Ορισμένα καύσιμα (κυρίως τα στερεά) περιέχουν ορυκτά συστατικά (κυρίως 
αλουμίνιο, σίδηρο, ασβέστιο, πυρίτιο και μαγνήσιο). Αυτά τα συστατικά δεν 
καίγονται κατά την καύση του καυσίμου, αλλά τα συναντάμε στα προϊόντα της 
καύσης υπό τη μορφή της τέφρας (στάχτης). 

Οι ηλικιωμένοι θα θυμούνται σίγουρα ότι, όταν καίγαμε κάρβουνο σε 
«μαγκάλια» ή «σόμπες», έπρεπε κάθε τόσο να  απομακρύνουμε μία μεγάλη ποσότητα 
τέφρας. Στον Πίνακα 1, σελ. 31 αναγράφεται και το ποσοστό της τέφρας που 
προέρχεται από την καύση διαφόρων καυσίμων (σε βάρος επί τοις εκατό). Έτσι αν 
π.χ. κάψουμε 100 κιλά λιγνίτη Γερμανίας, θα δημιουργηθούν 6,8 κιλά τέφρας. Οι 
τιμές του Πίνακα 1 είναι μέσοι όροι. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της τέφρας, που παράγεται κατά την καύση κάρβουνου 
στα λεβητοστάσια μεγάλης ισχύος πέφτει στο κάτω μέρος του λέβητα απ’ όπου και 
απομακρύνεται. Ένα άλλο μέρος οδεύει προς την καπνοδόχο μέσω των 
ηλεκτροστατικών φίλτρων, τα οποία συγκρατούν το μεγαλύτερο μέρος της τέφρας. 
Τέλος, ένα μικρό μέρος εγκαταλείπει την εγκατάσταση μέσω της καπνοδόχου σαν 
«ιπτάμενη τέφρα» δηλαδή υπό τη μορφή στερεών σωματιδίων. 

Μέχρι τώρα περιγράψαμε τους ρύπους σαν προϊόντα της καύσης των καυσίμων 
και αναφέραμε τις επενέργειες τους στο Περιβάλλον ανεξάρτητα από την προέλευση 
τους. Και πράγματι οι επενέργειες στο Περιβάλλον π.χ. του αερίου ρύπου, διοξείδιο 
του θείου, είναι ανεξάρτητες από το εάν το διοξείδιο του θείου προήλθε από την 
καύση ενός καυσίμου ή από μία άλλη διαδικασία της χημικής βιομηχανίας ή από μία 
έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους αέριους ρύπους που θα 
περιγράψουμε παρακάτω. 

Λίγο διαφορετική είναι η περίπτωση των στερεών ρύπων, π.χ. της ιπτάμενης 
τέφρας, που όπως αναφέραμε αποτελείται από στερεά σωματίδια και επομένως 
ανήκει στην ειδική κατηγορία ρύπων των «στερεών σωματιδίων» (κοινώς σκόνης). 
Τα στερεά σωματίδια στην ατμόσφαιρα προέρχονται από μία μεγάλη κατηγορία 
ρυπαντών. Παραδείγματα είναι: Καύση καυσίμων (ιπτάμενη τέφρα και αιθάλη), 
τρόχισμα μετάλλων και γυαλιού, επεξεργασία ξύλου, ανθρακωρυχεία, λατομεία για 
την εξόρυξη και επεξεργασία πέτρας, μαρμάρου κ.λπ., εργοτάξια και μεταφορά 
μπαζών, διακίνηση υλικών (που εκπέμπουν σκόνη), κυκλοφορία οχημάτων με 
αποτέλεσμα την εκπομπή στερεών σωματιδίων από τα ελαστικά, το οδόστρωμα, τα 
φρένα, τους συμπλέκτες κ.λπ., γεωργικές εργασίες κ.ο.κ. Υπάρχουν όμως και φυσικοί 
ρυπαντές  στερεών σωματιδίων, όπως π.χ. ηφαίστεια, φυτά (πόλοι γύρης), διάβρωση 
του εδάφους υπό την επίδραση του ανέμου. Τέλος, σε μία χώρα σαν την Πατρίδα μας, 
με περίοδο ξηρασίας περισσοτέρων μηνών, είναι πολύ σημαντική η «επαναιώρηση» 
στερεών σωματιδίων. Με «επαναιώρηση» στερεών σωματιδίων εννοούμε την 
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επιστροφή στην ατμόσφαιρα σκόνης, που είχε ήδη αποτεθεί στο έδαφος. Αυτό 
μάλιστα μπορεί να συμβεί, είτε υπό την επίδραση του ανέμου είτε υπό την επίδραση 
της κυκλοφορίας οχημάτων. Πόσες φορές δεν Σας έχει συμβεί, οδηγώντας το 
αυτοκίνητό Σας σε ένα χωματένιο δρόμο να χάνετε την ορατότητά σας, από το 
σύννεφο σκόνης που σηκώνει ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο; 

 
Τα στερεά σωματίδια (σκόνη) γενικά τα διακρίνουμε ανάλογα με το μέγεθος τους 

σε δύο κατηγορίες. Ο διαχωρισμός έχει σχέση με το αν τα σωματίδια αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα ή γρήγορα αποτίθενται στο έδαφος. 

Τα σωματίδια μεγάλου μεγέθους (σαν μέγεθος αναφέρουμε απλοποιημένα τη 
διάμετρό τους) τα ονομάζουμε «αποτιθέμενα  σωματίδια». Το χαρακτηριστικό αυτών 
των σωματιδίων είναι ότι γρήγορα αποτίθενται στο έδαφος και οπωσδήποτε δεν 
περνούν με την αναπνοή στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων.  Έτσι, τα 
σωματίδια αυτά αποτιθέμενα επάνω σε απλωμένα ρούχα, στα αυτοκίνητα, στα 
μπαλκόνια κ.λπ. το πολύ, πολύ να προκαλέσουν ενόχληση στον άνθρωπο. Στο Δίκαιο 
για την Προστασία του Περιβάλλοντος η έννοια «μια ουσία προκαλεί ενόχληση στον 
άνθρωπο» είναι πολύ μικρότερης σημασίας από την έννοια «μια ουσία είναι 
επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου». 

Τα  σωματίδια μικρού μεγέθους αντίθετα συμπεριφέρονται στην ατμόσφαιρα 
περίπου σαν αέριο, δηλαδή αιωρούνται. Για το λόγο αυτό τα σωματίδια μικρού 
μεγέθους ονομάζονται  και «αιωρούμενα σωματίδια». Μετρήσεις έχουν δείξει ότι 
μπορούν να αιωρούνται πολλές ημέρες. Είναι φανερό, ότι ανάλογα με το μέγεθός 
τους μπορούν να αιωρούνται λιγότερες ή περισσότερες ημέρες. Δεν εκπλήσσει 
λοιπόν, ότι το μέγεθος (απλοποιημένα) της διαμέτρου των σωματιδίων, κάτω από το 
οποίο τα σωματίδια θεωρούνται αιωρούμενα, διαφέρει ανάλογα με τον ορισμό. Ένας 
συνήθης ορισμός είναι, ότι τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν διάμετρο μικρότερη των 
30 μm, δηλαδή 30 μικρομέτρων. Ένα μικρόμετρο είναι, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει 
(βλέπε σελ, 26), ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου, δηλαδή 1 χιλιοστό της 
απόστασης ανάμεσα σε δύο γραμμές στο υποδεκάμετρο. 

Παρατηρώντας άλλη μία φορά το Σχήμα 1, σελ. 25, αντιλαμβανόμαστε, γιατί από 
τα «αιωρούμενα σωματίδια» έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής στις Νομοθεσίες δύο 
ειδικές περιπτώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων. Αυτές είναι τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5, 
όπου το αρκτικόλεξο Α.Σ. σημαίνει Αιωρούμενα Σωματίδια και οι αριθμοί 10 και 2,5 
χαρακτηρίζουν το μέγεθος των σωματιδίων σε μικρόμετρα. Με τα ΑΣ10 και τα ΑΣ2,5 

θα ασχοληθούμε πάλι, όταν θα ορίσουμε τις οριακές, δηλαδή τις επιτρεπόμενες τιμές 
των ρύπων στην ατμόσφαιρα 

Οι αριθμοί 10 και 2,5 είναι λογική συνέπεια του Σχήματος 1, σελ. 25. Τα 
αιωρούμενα σωματίδια που έχουν διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων μπορεί 
γενικά να τα εισπνεύσει ο άνθρωπος, ενώ ένα μέρος των σωματιδίων που έχουν 
διάμετρο μικρότερη των 2,5 μικρομέτρων μπορεί να εισχωρήσει μέχρι τους 
πνεύμονες. Τα ΑΣ10 ορίζονται στη Νομοθεσία ως το σύνολο των αιωρουμένων 
σωματιδίων, όπου το 50% της ολικής μάζας αποτελείται από σωματίδια, που έχουν 
διάμετρο μικρότερη ή ίση των 10 μm. Αντίστοιχα ορίζονται τα ΑΣ2,5.  

Αναπνέοντας λοιπόν αέρα, που περιέχει αιωρούμενα σωματίδια, είναι δυνατόν 
αυτά (ανάλογα με το μέγεθος τους , βλέπε Σχήμα 1, σελ. 25) να περάσουν από τη 
ρινική ή και στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, την τραχεία, και να 
φτάσουν μέχρι τους βρόγχους και τους πνεύμονες. Τα μικρότερα αιωρούμενα 
σωματίδια μπορούν να φτάσουν μέχρι τις πνευμονικές κυψελίδες, να διαπεράσουν τα 
τοιχώματα τους και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και στο λεμφικό 
σύστημα. 
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Ευτυχώς όμως  το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου διαθέτει στις άνω 
αναπνευστικές οδούς ένα σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα. Έτσι αιωρούμενα 
σωματίδια διαμέτρου 5-10 μm προσκολλώνται στους βλεννογόνους της ρινικής ή και 
στοματικής κοιλότητας και μπορούν να απομακρυνθούν με απόχρεμψη ή με τις 
ρινικές εκκρίσεις. Βλεννογόνο διαθέτουν και οι βρόγχοι έτσι, ώστε τα μικρότερα 
αιωρούμενα σωματίδια, που φτάνουν εκεί, προσκολλώνται στους βλεννογόνους. 
Στους βρόγχους όμως υπάρχει μία διαρκής κίνηση βλέννας, που προωθεί τα 
προσκολλημένα σωματίδια προς τα επάνω, οπότε φτάνοντας μέχρι το φάρυγγα 
καταπίνονται και απομακρύνονται από τον οργανισμό μέσω του πεπτικού 
συστήματος. 

Αν τα αιωρούμενα σωματίδια περιέχουν μόνο τα ορυκτά συστατικά, που 
προαναφέραμε (αλουμίνιο, σίδηρο κ.λπ.), δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσουν 
προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου, δηλαδή στο αναπνευστικό σύστημα ή και σε 
άλλα όργανα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος ή του λεμφικού συστήματος. 
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις,  που τα αιωρούμενα σωματίδια είναι πολύ επικίνδυνα  
για την υγεία του ανθρώπου. Μερικά παραδείγματα είναι: 

• Αν τα σωματίδια περιέχουν ραδιενεργά στοιχεία, που μπορεί να προκαλέσουν 
καρκίνο. Με αυτήν την ύλη θα ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα. 

• Αν τα σωματίδια είναι ινώδη, όπως σωματίδια αμιάντου, μπορούν να 
δημιουργήσουν σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις καρκίνο κυρίως των βρόγχων, 
αλλά και του περιτοναίου των πλευρών και του στομάχου, καθώς και του 
πεπτικού συστήματος. Αυτό θα γινόταν αντιληπτό, αν είχατε την τύχη να δείτε 
σε ένα ειδικό μικροσκόπιο σωματίδια αμιάντου, που είναι σαν πολύ μικρά 
κομματάκια ενός θρυμματισμένου ξυραφιού. Τα σωματίδια αμιάντου έπαιξαν 
ένα σημαντικό ρόλο στις τελευταίες μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, αφού 
πολλές στέγες σπιτιών που κάηκαν, ήταν από ελενίτ, που περιέχει αμίαντο. Οι 
δε καμένες στέγες έπρεπε να απομακρυνθούν, κάτι που απαιτούσε ιδιαίτερη 
προσοχή με τα σωματίδια αμιάντου που δημιουργούνται κατά τις εργασίες 
αυτές.   

• Αν τα σωματίδια έχουν εναποθηκεύσει πολυκυκλικούς αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες (βλέπε σελ. 28), π.χ. σωματίδια αιθάλης με βενζοπυρένιο 
μπορούν να δημιουργήσουν καρκίνο. 

• Αν τα σωματίδια έχουν εναποθηκεύσει διοξίνες και φουράνια, που θα μας 
απασχολήσουν στην επόμενη 5η Ενότητα (βλέπε σελ. 40). 

• Αν τα σωματίδια περιέχουν βαρέα μέταλλα, τα οποία θα περιγράψουμε 
αμέσως. 

• Κλείνοντας το Κεφάλαιο τέφρα και κατ’ επέκταση αιωρούμενα σωματίδια 
πρέπει να αναφέρουμε ότι, αν συνυπάρχουν σωματίδια και διοξείδιο του θείου 
(βλέπε σελ. 32), όπως σε περίπτωση «χειμερινού νέφους», με το οποίο θα 
ασχοληθούμε σε άλλη Ενότητα, τότε η επίδρασή τους στο Περιβάλλον δεν 
είναι το άθροισμα της επίδρασης καθενός των δύο ρύπων αλλά μεγαλύτερη. 
Αυτό αποκαλείται «συνεργατική δράση».      

Βαρέα Μέταλλα 
Βαρέα ονομάζονται αυτά τα μέταλλα, που έχουν πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 
4,5 γραμμαρίων ανά κυβικό εκατοστό. Αυτό σημαίνει, ότι το βάρος ενός όγκου 
βαρέως μετάλλου είναι περισσότερο από 4,5 φορές πιο βαρύ από τον ίσο όγκο νερού. 
Τα βαρέα μέταλλα τα συναντάμε στην ιπτάμενη τέφρα, που προκύπτει από την καύση 
των καυσίμων αλλά και στα σωματίδια που προέρχονται από άλλες διαδικασίες όπως 
π.χ. μεταλλουργία, βιομηχανία τσιμέντου κ.α. Ευρίσκονται δε κυρίως στα σωματίδια 
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με πολύ μικρή διάμετρο αποκτώντας έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού έτσι μεγαλώνει 
η πιθανότητα να φτάσουν αναπνεόμενα μέχρι τους πνεύμονες. 

Ορισμένα βαρέα μέταλλα σε μικρές ποσότητες (ίχνη) είναι απαραίτητα για τη 
ζωή, π.χ. σίδηρος (πολλοί άνθρωποι παίρνουν σίδηρο π.χ. για την σιδηροπενική 
αναιμία), χαλκός, ψευδάργυρος και μαγγάνιο. Άλλα όμως βαρέα μέταλλα δρουν 
τοξικά στον άνθρωπο, στα ζώα και στα φυτά όπως μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, 
νικέλιο, υδράργυρος. 

Ο μόλυβδος  παρεμποδίζει στον άνθρωπο και στα ζώα τη σύνθεση της 
αιμοσφαιρίνης του αίματος (δηλαδή δυσκολεύει την οξυγόνωση του αίματος, βλέπε 
σελ. 26, Μονοξείδιο του Άνθρακα) και έχει άμεση επίδραση στα ερυθρά αιμοσφαίρια 
έτσι, ώστε μεγάλες συγκεντρώσεις μολύβδου έχουν σαν συνέπεια την αναιμία. 
Μεγάλη επιβάρυνση με μόλυβδο δημιουργεί στα παιδιά προβλήματα στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα. Ο μόλυβδος εν αντιθέσει με άλλες τοξικές ουσίες υπεισέρχεται 
μέσω του πλακούντα (όργανο μέσω του οποίου  τρέφεται και αναπνέει το έμβρυο) 
στην κυκλοφορία του αίματος του εμβρύου. 

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε κάδμιο έχουν επιπτώσεις κυρίως στα νεφρά. Σε 
εργαζομένους, που επαγγελματικά αντιμετωπίζουν μεγάλες συγκεντρώσεις καδμίου 
παρατηρήθηκαν συχνότερα καρκίνος του προστάτου, των ουρογεννητικών οργάνων 
και των βρόγχων. 

Τρόφιμα μολυσμένα με αρσενικό έχουν οδηγήσει σε μαζικές δηλητηριάσεις μέχρι 
και με θανατηφόρα κατάληξη. Αρσενικό μπορεί επίσης να διαπεράσει τον πλακούντα 
και σε μεγάλες συγκεντρώσεις να οδηγήσει σε αποβολή, παραμορφώσεις, μειωμένο 
βάρος τοκετού. 

Η επιβάρυνση εργαζομένων σε ατμόσφαιρα που περιέχει σωματίδια νικελίου 
οδήγησε συχνά σε καρκίνο των πνευμόνων, της μύτης, του λάρυγγα, του στομάχου 
και των νεφρών. Η λήψη νικελίου με την τροφή δεν οδήγησε σε εμφάνιση καρκίνου.  

Ο άνθρωπος παίρνει υδράργυρο κυρίως μέσω της τροφής του (ιδιαίτερα από 
ψάρια και προϊόντα ψαριών). Βρέφη, που θηλάζουν από βεβαρημένες με υδράργυρο 
μητέρες, παρουσιάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις υδραργύρου. Συμπτώματα μίας 
δηλητηριάσεως από υδράργυρο είναι παραισθήσεις, μείωση της ακοής και διαταραχή 
του συντονισμού των κινήσεων. 

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τις επιδράσεις των βαρέων μετάλλων στον 
άνθρωπο. Τώρα θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις των βαρέων μετάλλων στα φυτά, τα 
οποία εκτός των άλλων μπορούν να επιβαρύνουν τον άνθρωπο μέσω της τροφικής 
αλυσίδας. 

Τα στερεά σωματίδια καταλήγουν (όπως προαναφέραμε) είτε από ανθρωπογενείς 
διαδικασίες, είτε από φυσικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα. Εξ αυτών τα 
«αποτιθέμενα σωματίδια» αποτίθενται γρήγορα, ενώ τα «αιωρούμενα σωματίδια» 
μετά από παρέλευση ημερών στο έδαφος. Έτσι τα φυτά δέχονται τα βαρέα μέταλλα 
είτε από τα αιωρούμενα σωματίδια μέσω της αναπνοής τους, είτε από τα αποτιθέμενα 
σωματίδια στο έδαφος μέσω της ρίζας τους. Τα βαρέα μέταλλα μπορούν ανάλογα με 
την δόση, που δέχτηκαν τα φυτά, να δημιουργήσουν προβλήματα στα ίδια τα φυτά. 
Μπορούν όμως να δημιουργήσουν προβλήματα και στον άνθρωπο μέσω της 
τροφικής αλυσίδας, ανάλογα με την δόση που θα πάρει ο άνθρωπος τρώγοντας αυτά 
τα φυτά. Η συσσώρευση των βαρέων μετάλλων στα φυτά εξαρτάται από το είδος των 
φυτών. Σημαντική όμως για την τροφική αλυσίδα είναι και η γνώση για το εάν τα 
βαρέα μέταλλα συσσωρεύονται σε αυτά τα μέρη του φυτού, τα οποία προορίζονται 
για την κατανάλωση από τον άνθρωπο. Για παράδειγμα οι σαλάτες, το σπανάκι και τα 
αντίδια συσσωρεύουν στα φύλλα τους (δηλαδή σ’ αυτά ακριβώς τα μέρη των φυτών 
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που τρώει ο άνθρωπος) μεγάλες ποσότητες βαρέων μετάλλων. Αντίθετα όσπρια και 
δημητριακά συσσωρεύουν συγκριτικά μικρότερες ποσότητες βαρέων μετάλλων. 

Ο εμπλουτισμός των φυτών με βαρέα μέταλλα συντελείται λιγότερο μέσω των 
μερών τους πάνω από την επιφάνεια της γης (κυρίως μέσω των φύλλων τους) απ’ ότι 
μέσω της ρίζας τους. Αυτό εξηγείται από το ότι στην πρώτη περίπτωση το δυναμικό, 
από το οποίο παίρνει τα βαρέα μέταλλα το φυτό, είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, που 
βρέθηκαν στην περιοχή του φυτού, μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αντίθετα το 
δυναμικό, από το οποίο αντλεί τα βαρέα μέταλλα το φυτό μέσω της ρίζας του, είναι 
τα στερεά σωματίδια, που συσσωρεύτηκαν στο έδαφος για πολλές δεκαετίες. 
 
Κάνοντας πάντα σκέψεις με ποιο τρόπο μπορώ να μεταφέρω καλλίτερα τα του 
Περιβάλλοντος στις Ενδιαφερόμενες και στους Ενδιαφερόμενους έχω αποκτήσει την 
εξής πείρα: 

1. Είναι λογικό, αφού τα 90% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλονται στους 
ρύπους που προκύπτουν από τις διαδικασίες καύσης των καυσίμων, να 
περιγράψω κατ' αρχάς ό,τι έχει σχέση με όλους αυτούς τους ρύπους. 

2. Οι Ενδιαφερόμενες και οι Ενδιαφερόμενοι όμως «κουράζονται» αν 
ασχολούνται επί μακρόν μόνο με ρύπους, όσο ενδιαφέρον και αν έχουν αυτοί. 

3. Το Περιβάλλον έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Όπως όμως και στη 
ζωή έτσι και στο Περιβάλλον, όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα δεν είναι το 
«ίδιο» ενδιαφέροντα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχω εισαγάγει την εξής 
τακτική: Κατά την περιγραφή των διαφόρων θεμάτων του Περιβάλλοντος, σε 
τακτά διαστήματα, εγκαταλείπω την φυσική σειρά περιγραφής της ύλης και 
για να ανανεωθεί το ενδιαφέρον περιγράφω στο ενδιάμεσο, τα «απολαυστικά» 
θέματα του Περιβάλλοντος. Τέτοια είναι π.χ. το «Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου», η «Τρύπα του Όζοντος», το «Φαινόμενο Ελ-Νίνιο» κ.α.  Έτσι 
ναι μεν στην επόμενη 5η Ενότητα θα ολοκληρώσω τους ρύπους που 
προκύπτουν από την καύση των καυσίμων, πλην όμως δε θα συνεχίσω με τη 
φυσική σειρά, δηλαδή να περιγράψω πώς αυτοί οι ρύποι καταλήγουν μετά την 
καύση στην ατμόσφαιρα, πώς μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα, τι συμβαίνει 
με αυτούς τους ρύπους στην ατμόσφαιρα και πώς καταλήγουν στον άνθρωπο 
και στους λοιπούς αποδέκτες. Αντ' αυτού θα Σας περιγράψω ένα από τα πιο 
ενδιαφέροντα και συγχρόνως πιο σημαντικά θέματα του Περιβάλλοντος, 
δηλαδή το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», που σχετίζεται άμεσα και με την 
κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη. Η κλιματική αλλαγή είναι το 
σημαντικότερο θέμα, που θα απασχολεί την ανθρωπότητα τις επόμενες 
δεκαετίες. 
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5η Ενότητα:   

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Διαδικασίες Καύσης. Ρύποι από 
Προσμείξεις των Καυσίμων. Χλώριο. Φθόριο. Διοξίνες και 
Φουράνια. Το Κάπνισμα. 
 

Σύντομη Περίληψη 
Μέχρι τώρα έχουμε ξεκινήσει να περιγράφουμε την ανθρωπογενή (διότι υπάρχει και 
η φυσική) ρύπανση του 1ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της 
ατμόσφαιρας, δηλαδή του στρώματος του αέρα που περιβάλει τη γη (τα άλλα δύο 
μέρη είναι το νερό και το έδαφος).  

Αναφέραμε δε, ότι τα 90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας προέρχονται από 
διαδικασίες καύσης ουσιών που λέγονται καύσιμα. Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου 
είναι η δημιουργία θερμότητας, την οποία χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως 
προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας (π.χ. να θερμάνουμε ένα κτήριο, να 
παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα, να κινήσουμε ένα όχημα κ.λπ.). Η θερμότητα 
δημιουργείται, επειδή κατά τη διάρκεια της καύσης ενώνονται τα στοιχεία άνθρακας 
και υδρογόνο (που περιέχονται σχεδόν σε όλα τα καύσιμα) με το οξυγόνο του αέρα 
(που είναι απαραίτητο σε κάθε καύση) δημιουργώντας τα αέρια διοξείδιο του 
άνθρακα και υδρατμό αντίστοιχα. Κατά τον σχηματισμό του καθενός των δύο αυτών 
αερίων ελευθερώνεται από ένα ποσό θερμότητας, που είναι ο σκοπός της καύσης. Τα 
δύο αυτά αέρια δε δημιουργούν προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Το διοξείδιο 
του άνθρακα όμως είναι μία από τις κύριες αιτίες για το βλαβερό «Ανθρωπογενές 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», το οποίο σχετίζεται με την «Κλιματική Αλλαγή» και 
το οποίο θα περιγράψουμε στις προσεχείς Ενότητες (βλέπε σελ. 51). 

Δυστυχώς όμως υπάρχουν 3 αιτίες για τις οποίες κατά την καύση των καυσίμων 
(εκτός από την επιθυμητή θερμότητα) δημιουργείται και μία σειρά ρύπων.  

Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός, ότι μία καύση σχεδόν ποτέ δεν είναι τέλεια. Έτσι 
οι ρύποι που δημιουργούνται κατά την ατελή καύση είναι: Το μονοξείδιο του 
άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες και η αιθάλη, δηλαδή ο καπνός.  

Η δεύτερη αιτία είναι το γεγονός, ότι ο αέρας, που είναι απαραίτητος για την 
καύση, αποτελείται κυρίως από δύο αέρια το άζωτο και το οξυγόνο, τα οποία, όταν 
βρεθούν σε θερμοκρασία άνω των 1100οC (βαθμών Κελσίου) ενώνονται μεταξύ τους 
σχηματίζοντας τον ρύπο  «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου». Το «θερμικό μονοξείδιο 
του αζώτου», όταν καταλήξει στην ατμόσφαιρα, μεταβάλλεται μέσα σε λίγες ημέρες 
στον πολύ πιο επικίνδυνο ρύπο «θερμικό διοξείδιο του αζώτου». 

Η τρίτη αιτία είναι το γεγονός, ότι σχεδόν όλα τα καύσιμα (και μάλιστα τα 
στερεά καύσιμα περισσότερο, τα υγρά καύσιμα λιγότερο και τα αέρια καύσιμα ακόμη 
λιγότερο) περιέχουν εκτός του άνθρακα και του υδρογόνου (που είναι επιθυμητά) και 
άλλες προσμείξεις που είτε καίγονται και αυτές δημιουργώντας μία σειρά ρύπων είτε 
τις βρίσκουμε αναλλοίωτες στην τέφρα (στάχτη). Τέτοιες προσμείξεις και οι ρύποι 
που δημιουργούνται από αυτές είναι: 
α) Θείο (θειάφι). Ρύποι: διοξείδιο του θείου, τριοξείδιο του θείου, υδρόθειο. 
β) Άζωτο. Ρύποι: «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», «διοξείδιο του αζώτου του 
καυσίμου». 
γ) Ορυκτά συστατικά που δεν καίγονται και καταλήγουν στην τέφρα (στάχτη). Ρύποι: 
Αποτιθέμενα σωματίδια, αιωρούμενα σωματίδια. 
Επικίνδυνα σωματίδια: Βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο, 
υδράργυρος.  



40 
 

 
Αυτό ήταν μία τελείως συμπυκνωμένη  περίληψη των όσων έχουμε περιγράψει μέχρι 
τώρα  Έγινε όμως σίγουρα αντιληπτό, ότι σε μία σελίδα περιγράψαμε (βέβαια τελείως 
περιληπτικά) το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 
 
Στη σημερινή όμως Ενότητα θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε την περιγραφή των 
ρύπων που προκύπτουν από τις προσμείξεις των καυσίμων. 

Χλώριο 
Ορισμένα καύσιμα περιέχουν χλώριο το οποίο συναντάμε στα καυσαέρια κυρίως σαν 
υδροχλώριο. Τόσο το χλώριο όσο και οι ενώσεις του καταλήγουν με τα καυσαέρια 
στην ατμόσφαιρα όπου (σε αντίστοιχες δόσεις) μπορούν να προξενήσουν 
προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στο Περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων 
προβλημάτων είναι: 

• Επειδή διαλύονται εύκολα στο νερό, ενώνονται γρήγορα με τα υγρά των 
βλεννογόνων των οργάνων του ανωτέρου  αναπνευστικού συστήματος 
ερεθίζοντας τα και δημιουργώντας σπασμωδικό βήχα και βρογχική καταρροή. 
Μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα στους πνεύμονες αν 
φτάσουν μέχρις εκεί. 

• Το υδροχλώριο είναι μία από τις αιτίες δημιουργίας της «όξινης βροχής», την 
οποία θα περιγράψουμε σε άλλη Ενότητα. Η φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας 
των ουσιών, που δημιουργούν την «όξινη βροχή» είναι: οξείδια του θείου (π.χ. 
διοξείδιο του θείου), οξείδια του αζώτου (π.χ. διοξείδιο του αζώτου) και 
ενώσεις του χλωρίου (π.χ. υδροχλώριο). 

• Τα φυτά αντιδρούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στο χλώριο και τις ενώσεις του.  
• Το χλώριο και οι ενώσεις του διαβρώνουν μέταλλα και ξεθωριάζουν βαφές. 

Φθόριο 
Ορισμένα καύσιμα περιέχουν φθόριο, το οποίο συναντάμε στα καυσαέρια κυρίως σαν 
υδροφθόριο. Το υδροφθόριο καταλήγει με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα, όπου σε 
αντίστοιχες δόσεις μπορεί να προξενήσει προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και 
στο Περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι: 

• Το υδροφθόριο προξενεί στον άνθρωπο ερεθισμό των βλεννογόνων του 
αναπνευστικού συστήματος. Αν η επιβάρυνση του ανθρώπου με υδροφθόριο  
είναι χρόνια τότε, επειδή προξενεί διαταραχή στο μεταβολισμό του 
ασβεστίου, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα οστά και στα δόντια. 

• Η φθορίαση είναι μία ασθένεια των βοοειδών και άλλων μηρυκαστικών ζώων, 
που την αποκτούν, αν η τροφή τους για περισσότερο χρόνο περιέχει πολύ 
φθόριο. Η φθορίαση εκδηλώνεται κυρίως με αλλαγή στα οστά, βλάβες στα 
δόντια και διαταραχή των κινήσεων. 

• Τα φυτά παίρνουν υδροφθόριο κυρίως μέσω των φύλλων τους και πολύ 
λιγότερο μέσω της ρίζας τους. Επειδή το υδροφθόριο μεταφέρεται μέσα στα 
φυτά μόνο προς τα επάνω, τα πρώτα βλαβερά συμπτώματα παρουσιάζονται 
στις άκρες των φύλλων ή και των βελονών τους. Η ευαισθησία των φυτών στο 
φθόριο εξαρτάται από το είδος των φυτών. Μεγαλύτερη ευαισθησία 
παρουσιάζουν κυρίως τα κηπευτικά. 

Διοξίνες και Φουράνια 
Οι τελευταίοι σημαντικοί ρύποι που δημιουργούνται κατά την καύση των καυσίμων 
και οφείλονται στις προσμείξεις που υπάρχουν στα καύσιμα είναι οι διοξίνες και τα 
φουράνια . Οι διοξίνες είναι ενώσεις, που έχουν απασχολήσει αρνητικά αρκετές 
φορές τα τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη. Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι διοξίνες ήταν 
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άγνωστες μέχρι το 1957, που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στη χημική 
βιβλιογραφία. 

Από χημικής απόψεως οι διοξίνες είναι πολύπλοκες ενώσεις αποτελούμενες 
καταρχάς από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Επιπλέον όμως περιέχουν είτε χλώριο 
είτε βρώμιο είτε και τα δύο μαζί. Όταν ασχολείστε με το Περιβάλλον και 
συνειδητοποιείτε, ότι μία ουσία περιέχει και χλώριο να είστε προσεκτικοί. Τα 
φουράνια είναι παρόμοιες ενώσεις με τις διοξίνες (έχοντας ένα άτομο οξυγόνου 
λιγότερο από αυτές). Οι προσμείξεις των καυσίμων που η καύση τους μπορεί να 
οδηγήσει σε διοξίνες και φουράνια είναι το χλώριο και το βρώμιο. 

Οι διοξίνες δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή. Επομένως δεν 
παρασκευάστηκαν ποτέ σκόπιμα από τη χημική βιομηχανία, αλλά αποτελούν 
παραπροϊόντα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

Κάτι τέτοιο συνέβη και το 1976 σε ένα εργοστάσιο στο Σεβέζο κοντά στο 
Μιλάνο της Βόρειας Ιταλίας. Συγκεκριμένα στο εργοστάσιο αυτό παραγόταν μια 
πρώτη ύλη που λέγεται τριχλωροφαινόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
ζιζανιοκτόνων και απολυμαντικών. Στο εργοστάσιο λοιπόν αυτό στο Σεβέζο 
παρουσιάστηκε μία βλάβη σε ένα χημικό αντιδραστήρα και ακολούθησε έκρηξη. 
Δημιουργήθηκαν 2 έως 2,5 χιλιόγραμμα της πιο επικίνδυνης διοξίνης. Η διοξίνη αυτή 
μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόνο λίγων λεπτών αποτέθηκε σαν άσπρη σκόνη στα 
σπίτια και στους αγρούς της γύρω περιοχής. 

Περισσότερα από 700 άτομα υπέστησαν διαβρώσεις στο δέρμα και στους 
βλεννογόνους. Από τα 700 άτομα συνολικά 183 (κυρίως παιδιά) προσβλήθηκαν από 
μία επικίνδυνη ακμή του δέρματος που χαρακτηρίζεται από κύστες, φουσκάλες με 
πύον, και έλκη που όλα αυτά διαρκούν πολλά χρόνια! Στις έγκυες γυναίκες έγινε 
σύσταση να διακόψουν την εγκυμοσύνη, ενώ κάποια παιδιά που γεννήθηκαν 
αργότερα ήσαν παραμορφωμένα. Τα σπίτια 40 οικογενειών έπρεπε να 
κατεδαφιστούν. Μισό χρόνο μετά το δυστύχημα όλες οι εγκαταστάσεις του 
εργοστασίου μαζί με το επάνω στρώμα του εδάφους της γύρω περιοχής που 
αφαιρέθηκε, αποτέθηκαν σε μια χωματερή, που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτό το 
σκοπό και είχε μία ειδική μόνωση. Τα καταστροφικά αυτά αποτελέσματα του 
ατυχήματος στο Σεβέζο γίνονται κατανοητά από το γεγονός, ότι οι έρευνες που 
έγιναν μετά το ατύχημα στο Σεβέζο έδειξαν, ότι οι διοξίνες είναι ήδη σε πολύ μικρές 
ποσότητες άκρως δηλητηριώδεις. Ερεθίζουν τους βλεννογόνους του ανθρώπου, 
δημιουργούν ακμή του δέρματος (την χλωριοακμή) και βλάβες στο συκώτι . Επί 
πλέον προξενούν τερατογένεση. Το 1997 η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κατέταξε 
τη διοξίνη που δημιουργήθηκε στο Σεβέζο στην κατηγορία των ουσιών που 
δημιουργούν καρκίνο στον άνθρωπο. 

Μέχρι το ατύχημα στο Σεβέζο η διοξίνη είχε μείνει σχεδόν απαρατήρητη, 
τουλάχιστο σε ότι αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια θα 
δώσουμε κατ’ αρχάς μερικές πληροφορίες για τις πηγές από τις οποίες μπορούν να 
προέλθουν διοξίνες. Αναστατωμένοι λοιπόν από το ατύχημα στο Σεβέζο οι υπεύθυνοι 
για την προστασία του Περιβάλλοντος απανταχού στον κόσμο, ασχολήθηκαν 
ιδιαίτερα με τη διοξίνη (την εποχή αυτή την έζησα και εγώ ιδιαίτερα εντατικά). 
Πρώτες μετρήσεις που έγιναν απέδειξαν ότι διοξίνες και φουράνια δημιουργούνται 
περισσότερο στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, όπου καίγονται πολλές 
πλαστικές ουσίες. Όσο όμως πιο πολύ ασχολούνταν οι Ειδικοί με τη μέτρηση 
διοξινών και φουρανίων, τόσο και βελτίωναν τις μεθόδους μετρήσεως. Έτσι έγινε 
δυνατό να μπορούν να ανιχνευτούν όλο και μικρότερες συγκεντρώσεις διοξινών και 
φουρανίων στον αέρα. Μεγαλύτερη όμως έγινε η έκπληξη των Ειδικών, όταν έτσι 
αντελήφθησαν, ότι διοξίνες και φουράνια δημιουργούνται όχι μόνο κατά την καύση 
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απορριμμάτων αλλά (έστω και σε μικρότερες ποσότητες) και όταν καίμε π.χ. 
λιθάνθρακα, λιγνίτη, πετρέλαιο, βενζίνη, ξύλα (κυρίως αν έχουν εμποτιστεί με 
συντηρητικές ουσίες), πλαστικά, νοσοκομειακά απόβλητα, λυματολάσπη, καπνό 
τσιγάρου, κ.λπ. ή κατά την παραγωγή χαρτιού κ.λπ. 

Ο άνθρωπος επιβαρύνει τον οργανισμό του με διοξίνες που βρίσκονται στην 
ατμόσφαιρα, με την αναπνοή του και με την απορρόφηση των διοξινών από το δέρμα 
του. Η επιβάρυνση αυτή από την ατμόσφαιρα είναι όμως περίπου μόνο το 5% της 
συνολικής επιβάρυνσής του ανθρώπου με διοξίνες. Τα υπόλοιπα 95% της 
επιβάρυνσης του ανθρώπου με διοξίνες οφείλεται στην τροφική αλυσίδα. 

Τίθεται όμως το ερώτημα: Πώς καταλήγουν οι διοξίνες στην τροφή μας; Οι 
διοξίνες καταλήγουν κατ’ αρχάς στο έδαφος και στο νερό με δύο τρόπους: 

• Άμεσα, π. χ. όταν ρίχνουμε στο έδαφος διάφορα αστικά ή βιομηχανικά 
κατάλοιπα που περιέχουν διοξίνες, ή όταν καταλήγουν στο νερό μέσω του 
αποχετευτικού συστήματος ακάθαρτα νερά που περιέχουν διοξίνες. 

• Έμμεσα, δηλαδή όταν διοξίνες που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, καταλήξουν 
στο έδαφος και στο νερό π.χ. με τη βροχή.  

Επειδή οι διοξίνες δεν αντιδρούν εύκολα με άλλες ουσίες παραμένουν επί μακρό 
χρονικό διάστημα στο Περιβάλλον. Η διάρκεια «ζωής» τους είναι περισσότερα 
χρόνια. Έτσι, όταν συσσωρεύονται επί σειρά ετών στο νερό και στο έδαφος, γίνονται 
επικίνδυνες, διότι έτσι υπεισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. 

Ψάρια που ζουν σε νερά με διοξίνες επιβαρύνονται τόσο περισσότερο, όσο πιο 
πολύ λίπος έχουν. Επίσης  ζώα και κότες που βόσκουν σε εδάφη που είναι 
βεβαρημένα με διοξίνες, τρώγοντας το γρασίδι και τα άλλα φυτά συσσωρεύουν 
διοξίνες στους λιπώδεις ιστούς των. Επομένως τροφές όπως γάλα, κρέας και αυγά 
από αυτά τα ζώα και τις κότες γίνονται επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Θα ήθελα όμως 
να επαναλάβω και να τονίσω, ότι ψάρια, γάλα, κρέας και αυγά είναι βεβαρημένα με 
διοξίνες, μόνο όταν το νερό που ζουν τα ψάρια και το έδαφος που βόσκουν τα ζώα 
και οι κότες είναι βεβαρημένα με διοξίνες. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο με τις 
διοξίνες είναι ότι αποθηκεύονται στο ανθρώπινο λίπος, εκεί συσσωρεύονται λόγω της 
μεγάλης διάρκειας ζωής που έχουν και δρουν για πολλά χρόνια. Από τις διοξίνες 
μπορούμε κάπως να προφυλαχτούμε τρώγοντας άπαχο κρέας, βγάζοντας την πέτσα 
από το κοτόπουλο και τα παχιά ψάρια και πίνοντας γάλα με χαμηλά λιπαρά. 

Μία άλλη σημαντική πηγή διοξινών μπορεί να είναι οι εσωτερικοί χώροι 
κτηρίων, π.χ. κατοικιών, αν έχουν προηγηθεί πυρκαγιές, υπό την προϋπόθεση όμως, 
ότι υπήρχαν στα κτήρια υλικά που περιείχαν χλώριο, όπως π.χ. περίβλημα καλωδίων, 
πλαστικό κάλυμμα πατωμάτων, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. Γι' αυτό χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή μετά από μία πυρκαγιά με τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε. 
Δηλαδή για την απομάκρυνση αυτών των καμένων υλικών απαιτείται κατάλληλη 
ενδυμασία και μάσκα. 

Τις διοξίνες που έχουν μολύνει υλικά, μπορούμε να τις καταστρέψουμε καίγοντας 
τα υλικά σε ειδικές εγκαταστάσεις, που επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 1200ºC 
(βαθμών Κελσίου). 
 

Το Κάπνισμα 
Όλοι οι ρύποι που περιγράψαμε μέχρι τώρα προέρχονται από διαδικασίες της καύσης 
των καυσίμων. Αυτές ακριβώς οι διαδικασίες καύσης καυσίμων δημιουργούν στην 
Πατρίδα μας τα 90% της ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

Πριν όμως εγκαταλείψουμε την καύση των καυσίμων, θα ασχοληθούμε γενικά με 
το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι .μία ειδική περίπτωση  «καύσης», δηλαδή της 
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καύσης του υλικού που λέγεται καπνός σε οποιαδήποτε μορφή του, δηλαδή σαν 
τσιγάρο, σαν πούρο ή σε πίπα.  

Στις προηγούμενες Ενότητες είχαμε επαναλάβει περισσότερες φορές, ότι σκοπός 
της καύσης των καυσίμων είναι η παραγωγή θερμότητας και ότι κατά την καύση των 
καυσίμων δημιουργείται και μία σειρά βλαβερών ουσιών, δηλαδή ρύπων. 

Ενώ λοιπόν στην καύση οποιουδήποτε καυσίμου σκοπός ήταν η παραγωγή 
θερμότητας, στην περίπτωση της καύσης του καπνού, δηλαδή στην περίπτωση του 
καπνίσματος σκοπός είναι η εισπνοή της δραστικής ουσίας νικοτίνης.  

Και όπως στην καύση των καυσίμων εκτός από την παραγωγή θερμότητας 
δημιουργείται και μία σειρά ρύπων, έτσι και στο κάπνισμα εκτός από την νικοτίνη 
δημιουργείται και ένας μεγάλος αριθμός άλλων ουσιών. Στον καπνό του τσιγάρου 
έχουν ανιχνευθεί μέχρι τώρα περίπου 4.800 ουσίες (υπάρχουν όργανα που μπορούν 
να ανιχνεύσουν συγχρόνως περισσότερες τέτοιες ουσίες). Αρκετές από αυτές τις 
4.800 ουσίες, που έχουν ανιχνευτεί στον καπνό του τσιγάρου, μπορούν να 
προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα υγείας. Π. χ. περισσότερες από 70 από αυτές τις 
4.800 ουσίες είναι κατά το «Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο» στη 
Χαϊδελβέργη καρκινογενείς ή τουλάχιστον είναι ύποπτες να είναι καρκινογενείς. 

 Εδώ θα αναφέρουμε μόνο λίγα παραδείγματα συστατικών του καπνού. Ο καπνός 
που αναπνέει ένας καπνιστής περιέχει καταρχάς τις συνήθεις ουσίες της ατελούς 
καύσης όπως τις περιγράψαμε στις προηγούμενες Ενότητες, δηλαδή το μονοξείδιο 
του άνθρακα, τους άκαυστους υδρογονάνθρακες και την αιθάλη. Το μονοξείδιο του 
άνθρακα εμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου στα ανθρώπινα όργανα. Όταν 
περιγράψαμε τους άκαυστους υδρογονάνθρακες σαν προϊόντα της ατελούς καύσης 
των καυσίμων, αναφέραμε σαν πλέον επικίνδυνο αντιπρόσωπό τους το βενζόλιο που 
αποδεδειγμένα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Στην περίπτωση όμως του 
καπνίσματος υπάρχει εκτός από το βενζόλιο και άλλος ένας καρκινογόνος άκαυστος 
υδρογονάνθρακας το βενζοπυρένιο. Εκτός αυτών των ρύπων ο καπνός που 
αναπνέουν οι καπνιστές περιέχει και μια σειρά άλλων καρκινογόνων ουσιών όπως οι 
διοξίνες, ή τα βαρέα μέταλλα κάδμιο και νικέλιο κ.λπ. 

Τέλος απλώς θα αναφέρουμε μερικές άλλες επικίνδυνες ουσίες, που υπάρχουν 
στον καπνό του τσιγάρου: Αλουμίνιο, ακετόνη, αμμωνία, αρσενικό, μεθανόλη, 
μόλυβδος, ναφθαλίνη, πίσσα, ραδόνιο, τολουόλη, υδροκυανικό οξύ, φαινόλη, 
φορμαλδεΰδη, χρώμιο, κ.λπ. 

Αλλά δεν είναι μόνο οι ουσίες που προκύπτουν από την καύση του καπνού. Το 
προαναφερθέν «Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο» στη Χαϊδελβέργη έχει 
υπολογίσει, ότι οι βιομηχανίες τσιγάρων προσθέτουν στον καπνό για διαφόρους 
λόγους μέχρι περίπου 600 επί πλέον ουσίες, όπως π. χ. μπαχαρικά, έλαια, λίπη κ.λπ. 
Μερικές από αυτές τις ουσίες υπάρχουν βέβαια και στα τρόφιμα και ισχύουν κατ’ 
αρχάς ως μη προβληματικές. Στις μεγάλες όμως θερμοκρασίες των 600 έως 900ºC, 
που επικρατούν στην καύτρα του τσιγάρου μεταβάλλονται σε καρκινογόνες. 

Με την αναπνοή καταλήγουν όλες αυτές οι βλαβερές ουσίες στους πνεύμονες και 
από εκεί μέσω του αίματος σχεδόν σε όλο το σώμα. 

Το κάπνισμα έχει συσχετισθεί βάσει ενός  μεγάλου αριθμού επιδημιολογικών  
μελετών με τον καρκίνο των πνευμόνων. Εκτός τούτου υπάρχει όμως για τους 
καπνιστές και αυξημένος κίνδυνος δημιουργίας καρκίνου της στοματικής κοιλότητας, 
του φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου και της ουροδόχου κύστης. Επιπλέον 
υπάρχουν ενδείξεις για δημιουργία καρκίνου στο πάγκρεας και στα νεφρά. Οι 
κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται με την χρονική διάρκεια που ήταν κάποιος καπνιστής,       
με τον αριθμό των τσιγάρων που ο καπνιστής καπνίζει ημερησίως, με την 
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περιεκτικότητα του τσιγάρου σε πίσσα, καθώς και με το  βάθος της εισπνοής του 
καπνού. 

Από επιδημιολογικές έρευνες έχουν προκύψει τα εξής στατιστικά στοιχεία:                           
Πάνω από τα 80% των θανάτων από καρκίνο των πνευμόνων οφείλονται στο 
κάπνισμα. Τα 25% έως 35% των θανάτων από οποιονδήποτε καρκίνο οφείλεται 
επίσης στο κάπνισμα. Στη Γερμανία (για την οποία διαθέτουμε αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία) σε ένα πληθυσμό περίπου 82,5 εκατομμυρίων οι θάνατοι από καρκίνο, που 
ανάγονται στο κάπνισμα, ανέρχονται σε περίπου 30 000 άνδρες και 10 000 γυναίκες, 
δηλαδή συνολικά 40 000 κάθε χρόνο (η σχέση θανάτων ανδρών/γυναικών 
μετατοπίζεται τα τελευταία χρόνια προς τις γυναίκες). Το κάπνισμα εκτός από 
καρκίνο δημιουργεί όμως και αρκετές άλλες ασθένειες. Έτσι στη Γερμανία για την 
οποία, όπως είπαμε, διαθέτουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, οι άνθρωποι που 
πεθαίνουν ετησίως από όλες τις ασθένειες που οφείλονται στο κάπνισμα ανέρχονται 
συνολικά σε 140 000. Από αυτούς οι 40 000 πεθαίνουν, όπως προαναφέραμε από 
διάφορους καρκίνους που οφείλονται στο κάπνισμα. Επομένως οι υπόλοιποι 100 000 
θάνατοι οφείλονται μεν στο κάπνισμα, αλλά δεν σχετίζονται με καρκίνο. Μερικά 
παραδείγματα άλλων ασθενειών και προβλημάτων που οφείλονται στο κάπνισμα, 
εκτός από τον καρκίνο είναι: 

1. Αρτηριοσκλήρυνση με επιπτώσεις όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό, 
θρομβώσεις.  

2. Χρόνια βρογχίτιδα, άσθμα, φλεγμονή των αναπνευστικών οργάνων. 
3. Έλκος του στομάχου και του εντέρου. 
4. Κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η πιο συχνή αιτία για 

αποβολή, παραμορφώσεις και αιφνίδιο θάνατο του εμβρύου. 
5. Και κάτι για τις Κυρίες: Το δέρμα όσων καπνίζουν γερνάει γρηγορότερα, 

χάνει σε ελαστικότητα και αποκτά ρυτίδες. 
6. Ο μέσος όρος ζωής ενός καπνιστού μειώνεται κατά 5-12 χρόνια, 

κ.λπ. 
Βέβαια τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα είναι διάφορα επιστημονικά και στατιστικά 
στοιχεία. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο οδυνηρή. Επιτρέψτε μου λοιπόν 
προς τούτο να Σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία. Ήμασταν κάποτε 
προσκεκλημένοι με την οικογένειά μου σε μια φιλική γερμανική οικογένεια στη 
Γερμανία. Οι μεγάλοι συζητούσαμε και τα παιδιά μας έπαιζαν στην αυλή, όπου είχαν 
έλθει και άλλα παιδιά από τη γειτονιά. Με το πέρασμα της ώρας ένα κοριτσάκι 
περίπου 8 ετών ξεχώριζε από τα άλλα τα παιδιά, γιατί είχε ένα εμφανές βαθούλωμα 
στο λαιμό του. Ρώτησα λοιπόν διακριτικά το φίλο μου το Γερμανό τι έχει το 
κοριτσάκι; Η απάντηση ήταν δραματική: Το κοριτσάκι είχε εγχειριστεί στο λαιμό 
γιατί είχε καρκίνο, επειδή η μητέρα του κάπνιζε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Βέβαια ένα επιχείρημα των καπνιστών είναι ότι μπορούν να κάνουν με την υγεία 
τους, ότι αυτοί θέλουν. Και πράγματι οι καπνιστές θα είχαν δίκαιο, αν καπνίζοντας 
έκαναν κακό μόνο στην υγεία τους. Δυστυχώς όμως, όπως θα αποδείξουμε στη 
συνέχεια, ένας καπνιστής καπνίζοντας δεν επιβαρύνει μόνο την υγεία του, αλλά και 
την υγεία όλων των ατόμων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο με αυτόν, όταν ο 
καπνιστής καπνίζει.          

Έτσι τώρα θα πρέπει να Σας πω λίγα λόγια για τους λεγόμενους «παθητικούς 
καπνιστές». Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία του 
ανθρώπου κάνουμε τον εξής διαχωρισμό: Ονομάζουμε «κύριο» ρεύμα καπνού αυτόν 
τον καπνό, που εισπνέει ενεργά ο καπνιστής, όταν ρουφάει τον καπνό του τσιγάρου. 
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Ένα μέρος των ρύπων του καπνού που εισπνέει ο καπνιστής απορροφάται από τα 
αναπνευστικά και λοιπά του όργανα και το υπόλοιπο μέρος των ρύπων του καπνού 
εκπνέεται από τον καπνιστή στο χώρο που βρίσκεται. Ονομάζουμε επί πλέον 
«δευτερεύον» ρεύμα καπνού αυτόν τον καπνό που δημιουργείται από το αναμμένο 
τσιγάρο (ή πούρο, ή πίπα) κατά το διάστημα, που ο καπνιστής δεν καπνίζει και είτε 
κρατάει το τσιγάρο στο χέρι του, είτε έχει ακουμπήσει το τσιγάρο στο σταχτοδοχείο. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι πολλοί ρύποι που υπάρχουν στον καπνό, 
μεταξύ αυτών και καρκινογόνοι (όπως π.χ. το κάδμιο) βρίσκονται σε μεγαλύτερες 
ποσότητες στο «δευτερεύον» ρεύμα καπνού από ό,τι στο «κύριο» ρεύμα καπνού. 

Παρατηρούμε λοιπόν έναν κλειστό χώρο, που βρίσκονται ένας καπνιστής που 
καπνίζει αυτή τη στιγμή, και ένας μη καπνιστής. Ο μη καπνιστής στο χώρο αυτό 
ονομάζεται «παθητικός» καπνιστής. Ο αέρας που αναπνέει ο «παθητικός» καπνιστής 
είναι  βεβαρημένος από τον καπνό που εκπνέει ο καπνιστής και τον καπνό του 
«δευτερεύοντος» ρεύματος (που όπως περιγράψαμε μπορεί να περιέχει μεγαλύτερη 
ποσότητα ρύπων από το «κύριο» ρεύμα καπνού). Βέβαια και οι δύο αυτοί καπνοί 
είναι αραιωμένοι αφού καταλαμβάνουν όλον τον κλειστό χώρο. Ο αέρας, που 
αναπνέει ο καπνιστής είναι ο ίδιος αέρας που αναπνέει και ο «παθητικός» καπνιστής. 
Ο καπνιστής όμως έχει  την επιπλέον επιβάρυνση του όχι αραιωμένου «κυρίου» 
ρεύματος του καπνού. Ο αέρας, όμως, που αναπνέουν ο καπνιστής και ο «παθητικός» 
καπνιστής τείνει να γίνει ο ίδιος όσο συνεχίζεται το κάπνισμα δίχως να γίνεται 
εξαερισμός του κλειστού χώρου. Έτσι γίνεται αντιληπτό, ότι η συνύπαρξη ατόμων 
στον ίδιο χώρο  με καπνιστές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα  της υγείας 
και των «παθητικών» καπνιστών, πολύ δε περισσότερο, αν οι «παθητικοί» καπνιστές 
είναι παιδιά, ηλικιωμένοι ή ασθενείς. 

Αυτά είναι βέβαια συμπεράσματα που βγαίνουν με τη λογική. Τώρα όμως 
ακολουθεί σαν παράδειγμα ένα πραγματικό συμβάν. Κάποτε μία γνωστή μας κυρία 
με αναπνευστικά προβλήματα επισκέφτηκε έναν πνευμονολόγο. Εκείνος αφού την 
εξέτασε προσεκτικά και αντιλήφθηκε την κατάσταση των πνευμόνων της, της είπε με 
αυστηρό ύφος: «Κυρία μου πρέπει να σταματήσετε αμέσως το κάπνισμα!». 
Παραξενεμένη η κυρία απάντησε στο γιατρό: «Γιατρέ, δεν έχω καπνίσει ούτε ένα 
τσιγάρο στη ζωή μου!». Το πρόβλημα στους πνεύμονές της δεν το είχε δημιουργήσει 
βέβαια η ίδια, αφού δεν κάπνισε ποτέ, αλλά ο σύζυγός της, που ήταν φανατικός 
καπνιστής. 

Μέχρι τώρα περιγράψαμε πόσο κακό κάνει το κάπνισμα στην υγεία τόσο του 
καπνιστή, όσο και των  παθητικών καπνιστών. Ας σκεφτούμε όμως θετικά και ας 
δούμε πώς μπορεί να καλυτερεύσει η κατάσταση. 

Η ιδανική λύση είναι να σταματήσει ο καπνιστής το κάπνισμα, διότι τότε θα 
σωθεί και ο καπνιστής και τα άτομα του Περιβάλλοντός του. 

Έστω λοιπόν, ότι ο καπνιστής μας δεν ακολουθεί την ιδανική λύση, δηλαδή να 
σταματήσει το «Κάπνισμα». Η επόμενη λύση είναι ο καπνιστής να συνεχίσει το 
κάπνισμα  αλλά όταν καπνίζει να βγαίνει έξω δηλαδή στον κήπο, στο μπαλκόνι, στην 
ταράτσα κ.λπ. Έτσι θα έχει πρόβλημα ο καπνιστής, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι 
δικαίωμά του, αλλά δε θα έχουν πρόβλημα τα άτομα του Περιβάλλοντός του, δηλαδή 
οι παθητικοί καπνιστές, κάτι που είναι και γι ۥαυτούς δικαίωμά τους. 

Έστω ότι ούτε αυτό είναι δυνατόν. Η επόμενη λύση είναι ο καπνιστής να 
συνεχίσει το κάπνισμα, όταν καπνίζει να μη βγαίνει έξω, αλλά να αερίζει όσο πιο 
συχνά γίνεται το χώρο στον οποίο υπάρχουν παθητικοί καπνιστές. Έτσι θα έχει 
πρόβλημα ο καπνιστής και μικρότερα προβλήματα τα άτομα του Περιβάλλοντός του. 

Αν τίποτε από αυτά δε συμβεί, αυτό που απομένει είναι ο καπνιστής να συνεχίσει 
το κάπνισμα, όταν καπνίζει να μη βγαίνει έξω, ούτε να αερίζει το χώρο στον οποίο 
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υπάρχουν παθητικοί καπνιστές. Έτσι θα έχει πρόβλημα ο καπνιστής και θα έχουν  
πρόβλημα και τα άτομα του Περιβάλλοντός του. Γι ’αυτόν όμως τον καπνιστή η 
Ελληνική γλώσσα προβλέπει διάφορα επίθετα, όπως ανόητος αφού δεν καταλαβαίνει 
τίποτα, ή επιεικώς απαράδεκτος αφού καταλαβαίνει μεν αλλά παρ’ όλα αυτά θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία των παιδιών του και εν γένει των ατόμων του Περιβάλλοντός του. 

Μένει όμως και κάτι τελευταίο. Θα πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να 
καταφέρετε τον καπνιστή να ανατρέξει στο Διαδίκτυο και να ζητήσει πληροφορίες 
για το κάπνισμα. Τότε θα δει π.χ. σε έγχρωμες φωτογραφίες, πώς φαίνονται οι 
κόκκινοι υγιείς πνεύμονες ενός μη καπνιστή και οι μαύροι πνεύμονες ενός καπνιστή         
ή θα δει πώς φαίνεται ένα καρκίνωμα του αναπνευστικού συστήματος. Αν και αυτό 
δε βοηθήσει, αφήστε τον δεν υπάρχει έγκαιρη βοήθεια. Λέω έγκαιρη, διότι μη 
έγκαιρη βοήθεια υπάρχει σχεδόν πάντα, όταν δηλαδή του ανακοινώσει ο γιατρός του, 
ότι έχει ένα πολύ σοβαρό νόσημα που κινδυνεύει να πεθάνει και όπου το κάπνισμα θα 
τα επιταχύνει όλα. Έγραψα σχεδόν, διότι μου διηγήθηκαν την περίπτωση ενός από το 
φιλικό μου Περιβάλλον, ο οποίος μπαίνοντας με το φορείο για εγχείριση καρκίνου 
της ουροδόχου κύστης …κάπνισε στο διάδρομο το τελευταίο τσιγαράκι! 

Ποια είναι όμως η πραγματική κατάσταση στην πατρίδα μας σε σχέση με το 
κάπνισμα; Όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να δουν στατιστικές, βάσει 
των οποίων οι Έλληνες κατέχουν άλλη μια αλλά αρνητική πρωτιά στην Ευρώπη, 
δηλαδή είναι οι πιο φανατικοί καπνιστές. Έτσι στην Πατρίδα μας 1 στους 6 θανάτους 
για άτομα άνω των 30 ετών οφείλεται στο κάπνισμα ενώ το άμεσο κόστος του 
καπνίσματος ανέρχεται περίπου σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Το καλό είναι, ότι υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας, που απαγορεύει το 
κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Στην αρχή αυτή η νομοθεσία δεν 
τηρήθηκε σχεδόν πουθενά. Το τελευταίο διάστημα όμως μπορούμε να πούμε, ότι έχει 
καλυτερεύσει αρκετά η κατάσταση. Βέβαια αλίμονο σε αυτόν τον μη καπνιστή που 
θα διαμαρτυρηθεί σε κάποιον που καπνίζει στον κλειστό δημόσιο χώρο! 
 

Έχουμε ξεκινήσει να περιγράφουμε την ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
που είναι το 1ο μέρος του φυσικού Περιβάλλοντος (τα άλλα δύο μέρη είναι το νερό 
και το έδαφος). Επίσης έχουμε εξηγήσει, ότι τα 90% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
προέρχονται από τις διαδικασίες καύσης υλικών που λέγονται καύσιμα. Σήμερα 
τελειώσαμε με την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύπων της ατμόσφαιρας που 
οφείλονται στις διαδικασίες καύσης των καυσίμων. 

Επομένως τι πιο φυσιολογικό, αν βέβαια παραδεχτούμε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον 
κατανόησης των προβλημάτων του Περιβάλλοντος, να έχουμε ξεκινήσει όπως 
ακριβώς το πράξαμε. Έτσι ξέρουμε ήδη ποιοί είναι οι ρύποι που είναι υπεύθυνοι για 
τα 90% της ανθρωπογενούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Τώρα όμως θα εγκαταλείψουμε την φυσιολογική σειρά περιγραφής των 
προβλημάτων του Περιβάλλοντος. Αυτό είναι απόρροια της πείρας που έχω 
αποκτήσει κατά τη διάρκεια των ετών, βάσει της οποίας είναι πιο αποδοτικό, αν 
(προκειμένου να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των Αναγνωστριών και Αναγνωστών), 
παρεμβάλω στη φυσιολογική σειρά Ενότητες με πιο ενδιαφέροντα θέματα και πιο 
εύκολα αφομοιώσιμα. 

Έτσι στην επόμενη 6η Ενότητα θα ξεκινήσουμε την περιγραφή του «Φαινομένου 
του Θερμοκηπίου». Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την επερχόμενη  «Κλιματική 
Αλλαγή» της γης μας. Η δε κλιματική αλλαγή είναι το αντικείμενο, με το οποίο θα 
ασχολείται η ανθρωπότητα όλο και περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες. 
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6η Ενότητα:   

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι 
 

Εισαγωγή 
Στην τελευταία μας 5η Ενότητα, αφού τελειώσαμε την περιγραφή των 
σημαντικότερων ρύπων της ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας, που 
προέρχονται από τις διαδικασίες της καύσης των καυσίμων, είχα προαναγγείλει, ότι                               
(προκειμένου να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των Αναγνωστριών και Αναγνωστών), θα 
παρεμβάλω στη φυσιολογική σειρά περιγραφής της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 
Ενότητες με πιο ενδιαφέροντα θέματα και πιο εύκολα αφομοιώσιμα. 

Έτσι σήμερα θα ξεκινήσω με την περιγραφή του «Φαινομένου του 
Θερμοκηπίου». Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την επερχόμενη  «Κλιματική 
Αλλαγή» της γης μας. Η δε κλιματική αλλαγή είναι το αντικείμενο, με το οποίο θα 
ασχολείται η ανθρωπότητα όλο και περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, 
αν θέλετε να συμμετέχετε ισότιμα στις συζητήσεις του μέλλοντος, δίχως να πέφτετε 
θύματα στις διάφορες ανοησίες, που λέγονται από άτομα, που δεν έχουν καμία επαφή 
με την επιστήμη, θα ήταν σκόπιμο να παρακολουθήσετε με προσοχή τα επόμενα. 

Ηλιακή Ακτινοβολία 
Αν μετρήσουμε με ένα θερμόμετρο τη θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης, 
π.χ. σε ένα ύψος 2 μέτρων επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, ή της θάλασσας 
την ίδια ώρα αλλά σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία της γης και σχηματίσουμε τον 
μέσον όρο, τότε θα προκύψει μία μέση θερμοκρασία περίπου +15ºC (συν 15 βαθμών 
Κελσίου) . Η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ κατάλληλη τόσο για τη δημιουργία, όσο 
και για τη διατήρηση της ζωής επάνω στη γη μας.  

Τώρα παραδεχόμαστε, ότι ξυπνάμε ένα πρωί, περιμένουμε να ανατείλει ο Ήλιος 
και διαπιστώνουμε, ότι ο Ήλιος όχι μόνο δεν ανατέλλει σήμερα, αλλά δεν ανατέλλει 
ποτέ πια. Αυτό βέβαια είναι αδύνατο, διότι, αν εξαφανιζόταν ο Ήλιος, τότε θα 
εξαφανιζόταν και η γη, που στρέφεται γύρω από αυτόν. Απλώς λοιπόν για 
διδακτικούς λόγους παραδεχόμαστε, ότι ο Ήλιος δεν υπάρχει πια, ότι όλα τα άλλα 
παραμένουν ίδια και διερωτώμεθα τι θα συνέβαινε μετά; Τότε η μέση θερμοκρασία 
κοντά στην επιφάνεια της γης από +15ºC που είναι τώρα, θα γινόταν συνεχώς 
μικρότερη, κάποτε θα έφτανε τους 0ºC και συνεχώς θα γινόταν μικρότερη. Η γη μας 
θα μεταβαλλόταν σε μια σφαίρα από πάγο, η ζωή θα έπαυε να υπάρχει και η 
θερμοκρασία θα έφτανε κάποτε στο απόλυτο μηδέν, δηλαδή στους -273ºC (πλην 273 
βαθμούς Κελσίου) όπως είναι στο διάστημα. Δηλαδή, όλα αυτά τα σκοτεινά σενάρια 
δεν συμβαίνουν μόνο για ένα λόγο, επειδή υπάρχει ο Ήλιος. 

Στον Ήλιο μας συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. Εδώ κάνω μία μεγάλη 
παρένθεση: (Αν καταφέρετε να …αντέξετε για αρκετό χρόνο, δηλαδή μέχρι να Σας 
έχω εξηγήσει όλα όσα έχουν να κάνουν με το φυσικό Περιβάλλον, θα Σας κάνω την 
απλούστερη παράδοση πυρηνικής φυσικής. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια, δίχως να 
έχετε ασχοληθεί ποτέ με τέτοια πράγματα, θα Σας εξηγήσω – και πιστέψτε με θα τα 
καταλάβετε, αφού αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές μέχρι τώρα –  α) Πώς λειτουργεί 
ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. στο 
Τσερνομπίλ. β) Τι συμβαίνει κατά την έκρηξη μίας ατομικής βόμβας, γ) Τι συμβαίνει 
κατά την έκρηξη μίας βόμβας υδρογόνου, δ) Πως λειτουργεί ο Ήλιος μας και τέλος ε) 
Πώς θα λειτουργήσουν επάνω στη γη μας πολλοί  «Τεχνητοί Ήλιοι», που θα λύσουν 
το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας του μέλλοντος). 

Ανάφερα λοιπόν, ότι στον Ήλιο μας συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. Προς το 
παρόν αρκούμαι στο να Σας πω, ότι, όταν ο άνθρωπος κατασκεύασε τη βόμβα 
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υδρογόνου, μιμήθηκε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον Ήλιο. Δηλαδή, στον Ήλιο 
μετατρέπεται συνεχώς το στοιχείο υδρογόνο σε ένα άλλο στοιχείο, που λέγεται ήλιο 
και ελευθερώνεται ένα τεράστιο ποσό ενέργειας. Συγκεκριμένα στον Ήλιο κατά τη 
διάρκεια ενός δευτερολέπτου (δηλαδή σε όσο χρόνο περνάει λέγοντας τικ-τακ) 
μετατρέπονται 4.700.000 τόνοι υδρογόνου σε ήλιο. Η μετατροπή αυτή δε γίνεται με 
χημικές αλλά με πυρηνικές αντιδράσεις (έχετε υπομονή θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά 
πολύ απλά αργότερα). Η μετατροπή αυτή αντιστοιχεί στην έκρηξη δισεκατομμυρίων 
βομβών υδρογόνου (μέσα σε ένα δευτερόλεπτο). Η ισχύς της ενέργειας, που 
ελευθερώνεται είναι περίπου 4x1023 κιλοβάτ, δηλαδή  ένα  νούμερο σε κιλοβάτ με 23 
μηδενικά, δηλαδή 400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ σε 1 δευτερόλεπτο. Ασύλληπτος 
αριθμός! Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας προς 
όλες τις διευθύνσεις στο διάστημα. Κάποιος όμως, που θα μπορούσε να βρεθεί στον 
Ήλιο, κοιτώντας προς όλες τις διευθύνσεις, δε θα έβλεπε εκτός από το αχανές 
Άπειρο, τίποτε άλλο παρά τους λίγους Πλανήτες, που στρέφονται γύρω από τον 
Ήλιο, αλλά και αυτούς μόνο σα μικρά σώματα ή απλώς κουκίδες. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό, ότι όλο αυτό το τεράστιο ποσό της ενέργειας, που με τη μορφή της 
ηλιακής ακτινοβολίας εγκαταλείπει τον Ήλιο, χάνεται στο διάστημα, αφού ένα 
απειροελάχιστο μέρος της συναντά τους πλανήτες θερμαίνοντάς τους. Συγκεκριμένα 
για τη γη μας ισχύει, ότι λαβαίνοντας υπόψη το μέγεθος του Ηλίου και της Γης καθώς 
και την απόστασή τους (περίπου  150 εκατομμύρια χιλιόμετρα) μπορούμε να 
υπολογίσουμε, ότι η γη δέχεται μία ισχύ, που είναι  2.200.000.000 φορές μικρότερη 
απ’ ότι συνολικά εκπέμπει ο Ήλιος. Παρ’ όλα αυτά η ενέργεια, που δέχεται η Γη από 
τον Ήλιο υπό τη μορφή ακτινοβολίας είναι η κύρια αιτία για τη θερμοκρασία, που 
επικρατεί επάνω στη γη (επ' αυτού όμως θα επανέλθω στη συνέχεια). Όπως δε 
αναφέραμε προηγουμένως, η γη ζεσταίνεται έτσι, ώστε η μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της να είναι +15ºC. Η ηλιακή αυτή ενέργεια έχει, πριν φτάσει στη 
γήινη ατμόσφαιρα, μία ισχύ ίση με 1368 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, που 
είναι κάθετη στη διεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο αριθμός 1368 βατ ανά 
τετραγωνικό μέτρο ονομάζεται  «Ηλιακή Σταθερά». Βασικά ο αριθμός 1368 δεν είναι 
μία σταθερά για δύο λόγους. Πρώτον διότι η ηλιακή ακτινοβολία η ίδια κυμαίνεται 
και δεύτερον, διότι λόγω της ελλειπτικής (όχι κυκλικής) τροχιάς της γης γύρω από 
τον ήλιο η απόσταση γης-Ήλιου μεταβάλλεται. Η τιμή 1368 είναι ένας μέσος όρος.  

Το Θερμοκήπιο 
Τώρα θα εξηγήσουμε τι είναι ένα θερμοκήπιο. Ένα θερμοκήπιο είναι συνήθως 

ένας χώρος, που είναι καλυμμένος με γυαλί ή πλαστικό. Η ηλιακή ακτινοβολία, που 
φτάνει στη γη, περνά μέσα από το γυαλί ή το πλαστικό και θερμαίνει τον εσωτερικό 
χώρο του θερμοκηπίου. Ο εσωτερικός χώρος θερμαινόμενος εκπέμπει και αυτός 
θερμική ακτινοβολία προς όλες τις διευθύνσεις (διότι κάθε σώμα που είναι 
θερμότερο από το Περιβάλλον του, εκπέμπει θερμότητα προς το Περιβάλλον. Για να 
γίνει αυτό αντιληπτό, αρκεί να σταθείτε εμπρός από ένα σώμα μίας κεντρικής 
θέρμανσης που λειτουργεί. Αμέσως θα αντιληφθείτε τη θερμότητα που εκπέμπει το 
ζεστό σώμα της θέρμανσης).  Η θερμική λοιπόν ακτινοβολία, που εκπέμπει ο 
εσωτερικός χώρος του θερμοκηπίου, θερμαίνει  το περίβλημα του θερμοκηπίου 
(γυαλί ή πλαστικό), που με τη σειρά του εκπέμπει θερμική ακτινοβολία προς όλες τις 
διευθύνσεις και επομένως και προς το εσωτερικό του θερμοκηπίου, θερμαίνοντάς το 
επιπλέον. Έτσι ο εσωτερικός χώρος του θερμοκηπίου αποκτά μία θερμοκρασία, που 
είναι μεγαλύτερη, απ’ ό,τι θα είχε, αν δεν είχε το περίβλημά του. 

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
Όπως περιγράψαμε προηγουμένως, είναι γνωστό το μέγεθος της ενέργειας που με 

την μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας εγκαταλείπει τον Ήλιο και γνωστό πιο μέρος 
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αυτής της ενέργειας φτάνει στη γη. Έτσι οι επιστήμονες έκαναν μία πρώτη 
προσπάθεια με αυτά τα δεδομένα (και γνωστή την αντανακλαστικότητα της γης) να 
υπολογίσουν και να επαληθεύσουν την θερμοκρασία των +15ºC, που επικρατεί 
πραγματικά κοντά στην επιφάνεια της γης, που όπως αναφέραμε προηγουμένως, 
προκύπτει από μετρήσεις. Προς μεγάλη τους όμως έκπληξη οι πρώτοι υπολογισμοί 
δεν είχαν σαν αποτέλεσμα +15ºC, όπως δείχνουν οι μετρήσεις, αλλά -18ºC. Από τους 
-18ºC που βρήκαν αρχικά οι επιστήμονες μέχρι τους +15ºC που δείχνουν οι 
μετρήσεις, υπάρχει μία διαφορά +33ºC για την θερμοκρασία που επικρατεί κοντά 
στην επιφάνεια της γης. Που οφείλεται λοιπόν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας; Οι 
επιστήμονες στους πρώτους τους υπολογισμούς δεν είχαν λάβει υπ ۥόψιν το 
«Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Δηλαδή στην ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν 
ορισμένα αέρια, τα οποία ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου επειδή 
συμπεριφέρονται όπως το γυαλί που περιβάλει ένα θερμοκήπιο. Αυτό σημαίνει, ότι 
τα αέρια του θερμοκηπίου που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, αφήνουν την ισχυρή 
ηλιακή ακτινοβολία που έρχεται από τον Ήλιο να περάσει και να φτάσει επάνω στην 
επιφάνεια της γης. Έτσι η γη θερμαίνεται και με τη σειρά της εκπέμπει θερμότητα 
προς το διάστημα. Τα αέρια του θερμοκηπίου όμως έχουν την ιδιότητα να 
απορροφούν ένα μέρος αυτής της θερμότητας που εκπέμπει η γη προς το διάστημα. 
Έτσι τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα θερμαίνονται, και με τη σειρά τους 
εκπέμπουν θερμότητα προς όλες τις διευθύνσεις. Ένα μέρος αυτής της θερμότητας 
φτάνει και πίσω στη γη κάνοντάς την θερμότερη, από ότι θα ήταν, αν δεν υπήρχαν τα 
αέρια του θερμοκηπίου. 

Στον Πίνακα 12, σελ. 50 βλέπουμε στην πρώτη στήλη τα σπουδαιότερα αέρια του 
θερμοκηπίου, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι: Ο 
υδρατμός (δηλαδή νερό σε αέρια κατάσταση), το διοξείδιο του άνθρακα (το οποίο 
έχουμε ήδη γνωρίσει π.χ. ως προϊόν της καύσης των καυσίμων, βλέπε σελ. 23), το 
όζον (το οποίο θα γνωρίσουμε, όταν θα επιστρέψουμε στους ρύπους της 
ατμόσφαιρας), το υποξείδιο του αζώτου (το οποίο θα γνωρίσουμε, όταν 
περιγράψουμε τα υπόλοιπα 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που προέρχονται από 
τις υπόλοιπες διαδικασίες εκτός της καύσης των καυσίμων) και το μεθάνιο (το οποίο 
θα γνωρίσουμε, όπως το υποξείδιο του αζώτου). Στη δεύτερη στήλη είναι το χημικό 
σύμβολο αυτών των αερίων (εάν υπάρχει ενδιαφέρον). Στον Πίνακα 12, σελ. 50 
βλέπουμε στην 3η στήλη τη συμβολή του καθενός των αερίων του θερμοκηπίου στην 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης. Δηλαδή π.χ. το αέριο 
του θερμοκηπίου υδρατμός είναι η αιτία για το ότι η μέση θερμοκρασία κοντά στην 
επιφάνεια της γης είναι κατά 20,6ºC μεγαλύτερη από ότι θα ήταν δίχως το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. Στον Πίνακα 12, σελ. 50  βλέπουμε στην 4η στήλη τη συμβολή του 
καθενός των αερίων του θερμοκηπίου σαν ποσοστό στην αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης κατά 33ºC. Δηλαδή π.χ. το αέριο του 
θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρακα συμβάλει κατά 21,8% στην αύξηση των 33ºC. 
Από τον Πίνακα 12, σελ. 50 προκύπτει, ότι τα σπουδαιότερα αέρια του θερμοκηπίου 
είναι ο υδρατμός και το διοξείδιο του άνθρακα  Ιδιαίτερα θέλω εδώ να επαναλάβω 
και να τονίσω τα εξής συμπεράσματα (επειδή θα τα χρησιμοποιήσουμε στη 
συνέχεια):  

1. Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης είναι +15ºC και αυτό 
οφείλεται βεβαίως κυρίως στην ύπαρξη του Ήλιου, αλλά όχι μόνο. 

2. Αν δεν υπήρχε το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της γης δεν θα ήταν +15ºC, αλλά -18ºC, δηλαδή κατά 33ºC 
μικρότερη.  
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3. Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου υπάρχει, επειδή στην ατμόσφαιρα της γης 
υπάρχουν μερικά αέρια (τα περισσότερα σε ίχνη) τα σπουδαιότερα των 
οποίων είναι: Ο υδρατμός, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, το υποξείδιο 
του αζώτου και το μεθάνιο. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα αέρια του 
θερμοκηπίου, τα οποία δε μας απασχολούν εδώ, αφού όπως προκύπτει από 
τον Πίνακα 12, σελ. 50 η συμβολή τους στην αύξηση των 33ºC είναι μόνο 
0,6ºC.    

4. Λόγω του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου» η μέση θερμοκρασία κοντά στην 
επιφάνεια της γης είναι κατά 33ºC μεγαλύτερη από ότι θα ήταν δίχως το 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η συμβολή του αερίου του θερμοκηπίου 
διοξείδιο του άνθρακα σε αυτήν τη διαφορά των 33ºC είναι 7,2ºC. 
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Το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» όπως το περιγράψαμε λέγεται και «Φυσικό 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», διότι όλα τα αέρια του θερμοκηπίου που αναφέραμε, 
υπήρχαν στην ατμόσφαιρα πολύ πριν ο άνθρωπος με τις διάφορες δραστηριότητές 
του επηρεάσει την σύσταση της ατμόσφαιρας. Το φυσικό φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι λοιπόν η αιτία για την οποία η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια 
της γης δεν είναι -18ºC αλλά +15ºC, δηλαδή κατά 33ºC μεγαλύτερη, από ότι θα ήταν 
δίχως αυτό το φαινόμενο. Έτσι το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μία 
ευεργεσία για την ανθρωπότητα, διότι δημιουργώντας μία μέση θερμοκρασία +15°C 
κοντά στην επιφάνεια της γης, κάνει δυνατή τόσο τη δημιουργία όσο και τη 
διατήρηση της ζωής επάνω στη γη μας.  

Αφού λοιπόν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μία ευεργεσία για την 
ανθρωπότητα, τίθεται το ερώτημα γιατί υπάρχει κάποια αρνητική χροιά για τη λέξη 
«Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»; Το πρόβλημα για την ανθρωπότητα δεν είναι βέβαια 
το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο όπως εξηγήσαμε περισσότερες 
φορές είναι μία ευεργεσία για την ανθρωπότητα, αλλά το πρόβλημα είναι το λεγόμενο 
«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», με το οποίο θα ασχοληθούμε αμέσως. 

Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός, ότι όλα τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν και 
ανθρωπογενή προέλευση. Έτσι ο άνθρωπος με τις διάφορες δραστηριότητές του, που 
έχουν σαν συνέπεια την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, συντείνει στην αύξηση 
της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την εντατικοποίηση του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου, δηλαδή 
την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτό όμως 
ακριβώς το φαινόμενο, δηλαδή την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της γης, που οφείλεται στην ανθρωπογενή εκπομπή των αερίων του 
θερμοκηπίου, το ονομάζουμε «Πρόσθετο ή Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου». Το πραγματικό πρόβλημα για την ανθρωπότητα είναι αυτό ακριβώς 
το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Τώρα θέτουμε το ερώτημα: Πιο από τα αέρια του θερμοκηπίου εκπέμπει ο 
άνθρωπος περισσότερο στην ατμόσφαιρα ενισχύοντας έτσι το βλαβερό ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου; Η απάντηση είναι μονοσήμαντη: Το διοξείδιο του 
άνθρακα  Έχουμε ήδη επαναλάβει περισσότερες φορές στις προηγούμενες Ενότητες 
(και αυτό δεν ήταν τυχαίο), ότι το κύριο προϊόν κατά την καύση των καυσίμων είναι 
το αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης έχουμε αναφέρει περισσότερες φορές, ότι 
περίπου το 1760 ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση. Μετά τη  βιομηχανική 
επανάσταση έχουν καεί τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων και επομένως έχουν 
οδηγηθεί στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως 
όσο πιο πολλά ορυκτά καύσιμα καίγονται, τόσο μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και επομένως τόσο πιο πολύ ενισχύεται 
το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». 

Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Πίνακα 13, σελ. 52 Εκεί αναφέρονται στην πρώτη 
στήλη τα σημαντικότερα αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου με 
τη σειρά σπουδαιότητάς τους στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή 
το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου, τα λεγόμενα F-gases, 
το όζον και τα λοιπά αέρια. Τα λεγόμενα F-gases είναι μία σειρά χημικών ουσιών που 
είναι μόνο ανθρωπογενείς (ενώ τα υπόλοιπα έχουν και φυσική προέλευση) με τις 
οποίες θα ασχοληθούμε εκτενώς, όταν θα περιγράψουμε την «Τρύπα του Όζοντος». 
Στη δεύτερη στήλη είναι το χημικό σύμβολο αυτών των αερίων (εάν υπάρχει 
ενδιαφέρον). Στην Τρίτη στήλη είναι το ποσοστό συμμετοχής του εκάστοτε αερίου 
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στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πράγματι λοιπόν το σημαντικότερο 
αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα με συμμετοχή 61%. 

 

 
 

Η τέταρτη στήλη στον Πίνακα 13, σελ. 52 είναι πολύ σημαντική. Το αρκτικόλεξο 
GWP προκύπτει από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Global Warming Potential, 
δηλαδή «Δείκτης Δυναμικού Παγκόσμιας Αύξησης της Θερμοκρασίας». Τι σημαίνει 
αυτό; Έστω ότι σήμερα εκπέμπουμε π.χ. 1 τόνο διοξειδίου του άνθρακα, 1 τόνο 
μεθανίου, 1 τόνο υποξειδίου του αζώτου, ένα τόνο F-Gases και ότι υπάρχει 1 τόνος 
όζοντος στην ατμόσφαιρα και διερωτώμεθα ποια αύξηση της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης θα έχουν σαν συνέπεια αυτές οι 
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εκπομπές μετά από ένα χρονικό διάστημα π.χ. 100 ετών. Οι τιμές GWP στην τέταρτη 
στήλη του Πίνακα 13, σελ. 52 σημαίνουν τα εξής: Αν θεωρήσουμε, ότι η συμβολή 
του διοξειδίου του άνθρακα στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου μετά από 
100 χρόνια είναι μία μονάδα, τότε η συμβολή του μεθανίου είναι 21 μονάδες (βλέπε 
σελ. 9), του υποξειδίου του αζώτου 310 μονάδες, των F-Gases μέχρι 23900 μονάδες 
(ανάλογα με το αέριο) και του όζοντος 3000 μονάδες. 

Κλιματική Αλλαγή 
Για να δούμε όμως, τι είναι αυτό που κάνει το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου βλαβερό; Κατ ۥαρχάς ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
σημαίνει αύξηση της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό έχει σα συνέπεια εξ ορισμού αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης. Και μπορεί να τεθεί το ερώτημα: Και τι 
είναι το αρνητικό, αν αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης; 
Π.χ. δεν θα καίμε πολλά καύσιμα τον χειμώνα! Και αυτό είναι πράγματι σωστό. Αλλά 
ας δούμε ποιες άλλες συνέπειες θα έχει το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, δηλαδή η περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της γης; 

1. Άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Και γιατί αυτό; Διότι αφού θα αυξηθεί η 
θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης, θα αυξηθεί και η θερμοκρασία 
του νερού των ωκεανών, των θαλασσών κ.λπ. Όταν όμως κάτι θερμαίνεται, 
διαστέλλεται, δηλαδή μεγαλώνει ο όγκος του. Έτσι θα μεγαλώσει ο όγκος του 
νερού των θαλασσών και αφού η λεκάνη μέσα στην οποία βρίσκεται το νερό 
της θάλασσας δεν αλλάζει θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Ένας επιπλέον 
λόγος για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι, ότι με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, ένα μέρος των παγετώνων, που βρίσκονται επάνω στη στεριά, 
θα λειώσει με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτού του νερού να χυθεί στη θάλασσα. 
Είναι σημαντικό όμως, ότι για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ρόλο θα 
παίξει μόνο το λιώσιμο των παγετώνων που βρίσκονται επάνω στη στεριά. 
Το λιώσιμο ενός παγόβουνου, που επιπλέει επάνω στη θάλασσα, δεν έχει 
καμία επίδραση στη στάθμη της θάλασσας, όπως εύκολα μπορούμε να 
ελέγξουμε με το εξής πείραμα: Παίρνουμε ένα ποτήρι που έχει μέσα νερό και 
βάζουμε μέσα περισσότερα παγάκια. Με ένα μαρκαδόρο σημειώνουμε στην 
εξωτερική επιφάνεια του ποτηριού πού βρίσκεται η επιφάνεια του νερού. 
Περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να λειώσουν όλα τα παγάκια και τότε 
αντιλαμβανόμαστε, ότι πράγματι, όταν λειώσουν τα παγάκια, η επιφάνεια του 
νερού βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση. Η άνοδος όμως της στάθμης της 
θάλασσας θα δημιουργήσει π.χ. τουλάχιστον πλημμύρες σε παραλιακές πόλεις 
κ.λπ. Υπάρχουν όμως και κράτη, των οποίων οι παραλίες έχουν χαμηλό 
υψόμετρο, όπως π.χ. διάφορα νησιά στον Ειρηνικό Ωκεανό ή η Πολωνία, η 
Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές κ.λπ. Έστω λοιπόν, ότι ένα τέτοιο κράτος έχει 
παραλίες με ένα υψόμετρο π.χ. μόνο 20 εκατοστά του μέτρου επάνω από τη 
στάθμη της θάλασσας. Έστω επίσης ότι με το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου θα έχουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά π.χ. 50 
εκατοστά του μέτρου. Αυτό βέβαια θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση 
ολόκληρων παραλιακών περιοχών του κράτους αυτού. 

2. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, αυτό 
θα έχει σα συνέπεια συνολικά για όλη τη γη:  α) Ότι θα αυξηθεί η εξάτμιση 
του νερού από τα επιφανειακά νερά, δηλαδή από ωκεανούς, θάλασσες, λίμνες, 
ποτάμια κ.λπ.. β) Ότι θα αυξηθεί η υγρασίας της ατμόσφαιρας και γ) Ότι θα 
αυξηθούν οι βροχοπτώσεις.  
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3. Με το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου αυτό που είναι βέβαιο, 
είναι, ότι θα αυξηθεί  η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης Η 
άνοδος όμως της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης δεν θα είναι 
ίδια παντού. Δηλαδή η θερμοκρασία αλλού θα αυξηθεί πολύ, αλλού λίγο, και 
αλλού δε θα αυξηθεί καν αλλά θα μειωθεί. Έτσι θα υπάρξει στους διάφορους 
τόπους της γης ανακατανομή τόσο των θερμοκρασιών όσο όμως με αυτόν τον 
τρόπο και των ποσοτήτων του νερού που θα εξατμίζονται. Αφού όμως θα 
αλλάξουν οι θερμοκρασίες στους διαφόρους τόπους, θα αλλάξουν και. τα 
συστήματα των ανέμων, αφού οι άνεμοι εξαρτώνται και από τις θερμοκρασίες 
που επικρατούν επάνω στη γη. Έτσι θα έχουμε επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα 
και μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Δηλαδή στη χειρότερη περίπτωση 
οάσεις μπορεί να μεταβληθούν σε ερήμους και έρημοι σε οάσεις. Αυτό είχε 
και σαν αποτέλεσμα, ότι, όταν πρωτοέγιναν σκέψεις για την αντιμετώπιση του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, ορισμένες χώρες δεν έδειχναν 
συνεργάσιμες στην προσπάθεια να μειωθεί το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, επειδή υπολόγιζαν ότι μπορεί να ανήκουν σ’ αυτές τις χώρες, 
που θα έβγαιναν κερδισμένες. Εδώ θα Σας αριθμήσω ορισμένα γεγονότα. 
Παρευρέθηκα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για το Κλίμα και άκουσα τα εξής: 
α) Ένας Ρώσος αντιπρόσωπος είπε: Αν αυξηθεί η θερμοκρασία κοντά στην 
επιφάνεια της γης, θα είναι καλό, αφού θα γίνει ευκολότερη η εξόρυξη 
ορυκτών στη Σιβηρία. β) Ένας Ινδός αντιπρόσωπος είπε (όταν άκουσε. Ότι 
μία όχι εύφορη περιοχή των Ινδιών θα γίνει όαση και ο σιτοβολώνας των 
ΗΠΑ οι Νέσω-Δυτικές περιοχές θα έχουν προβλήματα ξηρασίας): Καλό αυτό, 
διότι αντί να αγοράζουμε εμείς από αυτούς σιτάρι, θα αγοράζουν αυτοί από 
εμάς.  Για την Πατρίδα μας οι προβλέψεις είναι ότι εκτός των άλλων θα 
υπάρξουν προβλήματα λειψυδρίας, γι ۥαυτό, παρόλο ότι δεν είμαστε ακόμη 
στο Κεφάλαιο της προστασίας του νερού, πρέπει να Σας τονίσω και εδώ την 
ανάγκη να κάνουμε οικονομία στο νερό. 

4. Συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι, ότι θα 
υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της έντασης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων. 

Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι φανερό, ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια 
μείωσης του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, που έχει σα συνέπεια την 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης με τις αρνητικές 
συνέπειες που περιγράψαμε. Μείωση του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου σημαίνει όμως μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Από 
τα αέρια του θερμοκηπίου αυτό το αέριο που συνεισφέρει περισσότερο στο βλαβερό 
«ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου» είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό 
βέβαια εξηγείται από τις πολύ μεγαλύτερες ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα 
που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα (σε σχέση με τα άλλα αέρια του ανθρωπογενούς 
φαινομένου του θερμοκηπίου). Διότι βλέποντας τις GWP –τιμές του Πίνακα 13, σελ. 
52, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Τελικά μείωση του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου σημαίνει κυρίως μείωση του διοξειδίου 
του άνθρακα. Όπως όμως εξηγήσαμε περισσότερες φορές στις προηγούμενες 
Ενότητες, το διοξείδιο του άνθρακα δημιουργείται κυρίως κατά την καύση των 
καυσίμων, κατά την οποία καύση δημιουργείται η θερμότητα, δηλαδή η ενέργεια με 
την οποία ο άνθρωπος εξυπηρετεί τις διάφορες ανάγκες του. Μέχρι πρότινος όμως η 
παραγωγή ενέργειας ήταν ο δείκτης προόδου μίας χώρας. Και τώρα απότομα λένε οι 
επιστήμονες, ότι πρέπει να μειώσουμε την παραγόμενη ενέργεια, ώστε να μειώσουμε 
το βλαβερό «ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου». Αντιλαμβάνεστε σίγουρα, 
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ότι κάτι τέτοιο κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι! Αυτό όμως προϊδεάζει για τις 
δυσκολίες που είχε η διεθνής κοινότητα μέχρι να καταλήξει σε μέτρα ενάντια στο 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

 Τις επιπτώσεις του «ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου» τις είχε 
προβλέψει με αξιοθαύμαστη ακρίβεια ήδη το 1896 ο Σουηδός Φύσικο-Χημικός 
Αρρένιους. Δυστυχώς όμως ο συναγερμός, που σήμανε ο Αρρένιους, δεν έφτασε 
πέρα από τον επιστημονικό κόσμο. Μοχλός ενεργοποιήσεως της Πολιτικής ακόμη 
και σε προβλήματα επιστημονικού περιεχομένου δεν είναι συνήθως οι επιστήμονες, 
αλλά η κοινή γνώμη. Και η κοινή γνώμη πρέπει να «ταρακουνηθεί» για να 
αντιδράσει. 

Έτσι τη δεκαετία του 1980 τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας παγκοσμίως 
ξεκίνησαν διάφορες προσπάθειες με σκοπό να «ταρακουνήσουν», όπως είπαμε, την 
κοινή γνώμη. Αυτό το επέτυχαν, έστω και αν στην αρχή υπερέβαλλαν. 

Ήταν ίσως το εβδομαδιαίο Γερμανικό περιοδικό «DER SPIEGEL» («Ο 
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ») με μία συνήθη έκδοση περισσοτέρων εκατομμυρίων αντιτύπων, που 
έκανε την αρχή. Σε ένα τεύχος του, που αναφερόταν στις επιπτώσεις του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, απεικόνιζε στο εξώφυλλό του την κορυφή του περίφημου 
καθεδρικού ναού της Κολωνίας (ύψους 157 μέτρων) να προεξέχει μόλις λίγο του 
νερού λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Κατατρομαγμένοι οι Γερμανοί 
άρχιζαν να εξετάζουν σε τι υψόμετρο βρίσκονται τα σπίτια τους για να σιγουρευτούν, 
αν κινδυνεύουν από το φαινόμενο του θερμοκηπίου! Η συνέχεια ήταν φυσιολογική. 
Η κοινή γνώμη επηρέασε το κόμματα, τα κόμματα την Πολιτική και το 1987 
ιδρύθηκε η «Enquêtte-Kommission» του Γερμανικού Κοινοβουλίου στην οποία 
συμμετείχαν Πολιτικοί και Επιστήμονες. Στην Επιτροπή αυτή εκλήθησαν και 
εξέθεσαν τη γνώμη τους, τόσο γύρω από το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», όσο και 
την «Τρύπα του Όζοντος», όλοι οι επιστήμονες που είχαν παγκοσμίως όνομα και 
αξίωμα.  

Το αποτέλεσμα της εργασίας της Enquêtte-Kommission είναι μια μακρά σειρά 
δημοσιεύσεων σπουδαιότερες των οποίων είναι οι 6 τόμοι «Προστασία της Γήινης 
Ατμόσφαιρας», «Προστασία των Τροπικών Δασών», «Προστασία της Γης, Τόμος Ι 
και Ι Ι», «Η Κλιματική Αλλαγή απειλεί την Παγκόσμια Ανάπτυξη» και «Περισσότερο 
Μέλλον για τη Γη», που μόνο αυτοί οι 6 τόμοι έχουν συνολικά 5040 σελίδες. Έτσι 
από το διάλογο της Επιστήμης και της Πολιτικής, προήλθε η ενεργοποίηση της 
Γερμανικής Πολιτικής, που έπαιξε διεθνώς έναν πρωτοποριακό ρόλο. 

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων μέχρι να αναφέρουμε τι προλέγουν οι 
επιστήμονες για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (λιγότερο από 50 εκατοστά 
του μέτρου μέχρι το 2100), μην αρχίσετε να ερευνάτε το υψόμετρο του σπιτιού Σας. 
 
ΥΓ. Εγώ τα Ελληνικά τα έμαθα τη δεκαετία του 1950, που επικρατούσε η ωραία 
καθαρεύουσα. Γυρίζοντας στην Πατρίδα μου βρήκα τη δημοτική. Έτσι προσπαθώ να 
προσαρμοστώ στη δημοτική, αλλά Σας παρακαλώ μην ενοχλείστε, αν βλέπετε και 
λέξεις, όπως π.χ. ενεργοποιήσεως (που απολαμβάνω, όταν τη γράφω) δίπλα σε 
άλλες, όπως ανάφερα. 
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7η Ενότητα:   

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι Ι. 
Τα Πρωτόκολλα του Κιότο και των Παρισίων. 
Συμβολή των Πολιτών ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή  
 
Περιληπτική Επανάληψη της 6ης Ενότητας: «Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι» 
Στην τελευταία μας 6η Ενότητα, ξεκινήσαμε με την περιγραφή του Φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Μία σύντομη περίληψη των όσων περιγράψαμε είναι η εξής: 

Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης, δηλαδή σε ένα ύψος περίπου 
2 μέτρων επάνω από την επιφάνεια της γης, είναι (αφού προκύπτει από μετρήσεις) 
+15ºC. Η θερμοκρασία αυτή οφείλεται κυρίως στον Ήλιο αλλά όχι μόνο. Στον Ήλιο 
μας μεταβάλλονται σε κάθε δευτερόλεπτο με πυρηνικές αντιδράσεις 4.700.000 τόνοι 
του στοιχείου υδρογόνο στο στοιχείο ήλιο και ελευθερώνεται ένα τεράστιο ποσό 
ενέργειας, του οποίου η ισχύς είναι ένα νούμερο σε κιλοβάτ, που έχει μπροστά το 4 
ακολουθούμενο από 23 μηδενικά. (δηλαδή 400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ!). Η 
ενέργεια αυτή εκπέμπεται υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας προς όλες τις 
διευθύνσεις και χάνεται στο διάστημα, αφού μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος της 
συναντά τους πλανήτες που στρέφονται γύρω από τον Ήλιο θερμαίνοντας τους. 

Η γη μας δεχόμενη την ηλιακή ακτινοβολία θα είχε μία μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνειά της όχι +15ºC (όπως είναι πράγματι, αφού προκύπτει από μετρήσεις) 
αλλά μόνο -18ºC. Το γεγονός, ότι η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης 
δεν είναι -18ºC αλλά +15ºC, δηλαδή κατά 33ºC μεγαλύτερη οφείλεται στο 
«Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Δηλαδή στην ατμόσφαιρα της γης υπάρχουν 
ορισμένα αέρια, τα οποία ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου, επειδή 
συμπεριφέρονται όπως το γυαλί που περιβάλει ένα θερμοκήπιο. Τα σπουδαιότερα 
αέρια του θερμοκηπίου είναι: Ο υδρατμός, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, το 
υποξείδιο του αζώτου και το μεθάνιο. Αυτό είναι το «Φυσικό Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου», διότι αυτά τα αέρια του Θερμοκηπίου υπήρχαν στην ατμόσφαιρα 
πολύ πριν ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του  επηρεάσει τη σύσταση της 
ατμόσφαιρας. Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μία ευεργεσία για την 
ανθρωπότητα, διότι δημιουργώντας μία μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
γης +15ºC (και όχι -18ºC) κάνει δυνατή τόσο τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση 
της ζωής επάνω στη γη μας. 

Τα αέρια του φυσικού φαινομένου του θερμοκηπίου (βλέπε Πίνακα 12, σελ. 50) 
έχουν όμως και ανθρωπογενή προέλευση. Επομένως, όταν ο άνθρωπος με τις 
διάφορες δραστηριότητές του εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, 
ενισχύει το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή αυξάνει τη μέση 
θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης. Αυτή όμως ακριβώς η περαιτέρω αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, που προέρχεται από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, λέγεται «Πρόσθετο ή Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου». Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα για την ανθρωπότητα, διότι η 
περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης έχει σα συνέπεια 
και την «Κλιματική Αλλαγή» της γης μας. 

Οι συνέπειες του «Πρόσθετου ή Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου» 
είναι οι εξής: 

1. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης, θα 
αυξηθεί και η θερμοκρασία του νερού των θαλασσών. Αυτό σημαίνει, ότι 
(αφού όταν ένα σώμα θερμαίνεται διαστέλλεται) θα μεγαλώσει ο όγκος του 



57 
 

νερού των θαλασσών και επομένως, αφού η λεκάνη των θαλασσών παραμένει 
σταθερή, θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. Ένας επιπλέον λόγος για την 
άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι, ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας 
ένα μέρος των παγετώνων, που βρίσκονται επάνω στη στεριά, θα λειώσει με 
αποτέλεσμα ένα μέρος αυτού του νερού να χυθεί στη θάλασσα. Η άνοδος της 
στάθμης της θάλασσας θα δημιουργήσει τουλάχιστον πλημμύρες σε 
παραλιακές πόλεις, ενώ στη χειρότερη των περιπτώσεων  θα οδηγήσει στην 
πλήρη εξαφάνιση ολόκληρων παραλιακών περιοχών. 

2. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, αυτό 
θα έχει σα συνέπεια συνολικά για όλη τη γη: Αύξηση της εξάτμισης του 
νερού από τα επιφανειακά νερά, αύξηση της υγρασίας της ατμόσφαιρας και 
αύξηση των βροχοπτώσεων. 

3. Με το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου αυτό που είναι βέβαιο, 
είναι, ότι θα αυξηθεί  η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης. Η 
αύξηση όμως αυτή της θερμοκρασίας αλλού θα είναι μεγάλη, αλλού 
μικρότερη και αλλού όχι μόνο δεν θα υπάρχει αύξηση αλλά μείωση της 
θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο όμως για τον κάθε τόπο θα 
διαφοροποιηθούν τόσο οι ποσότητες του νερού που εξατμίζονται όσο και οι 
διευθύνσεις των ανέμων που θα επικρατήσουν, αφού η διεύθυνση του ανέμου 
εξαρτάται και από την θερμοκρασία του εδάφους. Έτσι θα υπάρξει επίδραση 
στο παγκόσμιο κλίμα και μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Στην χειρότερη 
δε περίπτωση είναι δυνατόν έρημοι να μεταβληθούν σε οάσεις και οάσεις σε 
ερήμους.     

4. Συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι, ότι θα 
υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της έντασης των ακραίων 
καιρικών φαινομένων. 

Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου 
έγινε φανερό, ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή του. Μοχλός όμως 
ενεργοποιήσεως της Πολιτικής ακόμη και σε προβλήματα επιστημονικού 
περιεχομένου δεν είναι συνήθως οι επιστήμονες, αλλά η κοινή γνώμη. Και η κοινή 
γνώμη έπρεπε να «ταρακουνηθεί» για να αντιδράσει. 

Έτσι τη δεκαετία του 1980 τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας παγκοσμίως 
ξεκίνησαν διάφορες προσπάθειες με σκοπό να «ταρακουνήσουν», όπως είπαμε, την 
κοινή γνώμη. Αυτό το επέτυχαν, έστω και αν στην αρχή υπερέβαλλαν. Έτσι π.χ. το  
εβδομαδιαίο Γερμανικό περιοδικό «DER SPIEGEL» («Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ») έκανε την 
αρχή δείχνοντας σε ένα εξώφυλλό του την κορυφή του περίφημου καθεδρικού ναού 
της Κολωνίας (ύψους 157 μέτρων) να προεξέχει μόλις περίπου δύο μέτρων του νερού 
λόγω της … ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Αυτό ταρακούνησε πράγματι την 
Γερμανική κοινή γνώμη, αυτή την Πολιτική (αφού τα ποσοστά κομμάτων, που 
βασίζονταν στην προστασία του Περιβάλλοντος, εκτοξεύτηκαν στα ύψη) και αυτή 
τους παγκόσμιους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους. 

Τα Αέρια του Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου  
και η Σύγκρισή τους 

Το σημαντικότερο αέριο του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι  το 
διοξείδιο του άνθρακα, όπως αποδεικνύεται από τον Πίνακα 13, σελ. 52. Η 
συμμετοχή του διοξειδίου του άνθρακα στο  ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι 61%. Αν βέβαια κάποιος παρατηρήσει τον Πίνακα 13, σελ. 52, 
μπορεί να αμφιβάλει, για το εάν πράγματι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το 
σημαντικότερο αέριο. Διότι ο δείκτης GWP δηλώνει, ότι, εάν έχουμε στην 
ατμόσφαιρα την ίδια ποσότητα όλων των αερίων του θερμοκηπίου, η επίδραση  των 
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υπολοίπων αερίων του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου στο φαινόμενο 
αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι του διοξειδίου του άνθρακα. Η εξήγηση όμως 
για το ότι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο αέριο (61%) είναι, ότι το 
διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει σε πάρα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες στην 
ατμόσφαιρα, από ότι όλα τα άλλα αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου. 

Εδώ θα εισαγάγουμε και την έννοια «ισοδύναμος τόνος διοξειδίου του άνθρακα», 
που παίζει σημαντικό ρόλο στο «Πρωτόκολλο του Κιότο» που θα ακολουθήσει. Είναι 
σύνηθες με τη βοήθεια του δείκτη GWP να μην ασχολούμεθα με όλα τα αέρια του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά μόνο  με το διοξείδιο του 
άνθρακα. Δηλαδή με τη βοήθεια του δείκτη GWP στον Πίνακα 13, σελ. 52, αν 
παραδεχτούμε, ότι έχουμε στην ατμόσφαιρα ένα τόνο του αερίου μεθάνιο, μπορούμε 
για θέματα του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου να πούμε, ότι έχουμε 
21 «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα». Αντίστοιχα, αν έχουμε στην 
ατμόσφαιρα έναν τόνο του αερίου υποξείδιο του αζώτου, μπορούμε να πούμε, ότι 
έχουμε 310 «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» κοκ. 

Κυριότερες Πηγές Εκπομπής των Αερίων του 
Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις κυριότερες πηγές εκπομπής των αερίων του 
θερμοκηπίου, που έχουν ανθρωπογενή προέλευση και επομένως συμβάλλουν στο 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι, όταν στη συνέχεια θα αναφερθούμε 
σε δυνατότητες περιορισμού ή και μειώσεως του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου, θα είναι σχετικά εύκολο να γνωρίζουμε, πού πρέπει να επικεντρώσουμε 
την προσοχή μας. Προς το παρόν αναφέρουμε απλώς τις πηγές των αερίων του 
θερμοκηπίου. Εκτενώς θα ασχοληθούμε αργότερα στα αντίστοιχα Κεφάλαια. 
Διοξείδιο του Άνθρακα 

1. Καύση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βλέπε π.χ. 
σελ. 23). 

2. Εκχέρσωση δασικών περιοχών κυρίως στην τροπική ζώνη. 
3. Καύση και αποσύνθεση βιομάζας (βλέπε σελ. 22). 

Μεθάνιο 
1. Καλλιέργεια ρυζιού. 
2. Εντερικές ζυμώσεις των ζώων (που εκτρέφει ο άνθρωπος) και διαχείριση 

ζωικών απορριμμάτων. 
3. Ανθρακωρυχεία. 
4. Απώλειες κατά την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή υγρών και 

αερίων καυσίμων (βλέπε π.χ. σελ. 28). 
5. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων π.χ. χωματερές (βλέπε σελ. 9) και υγρών 

αποβλήτων. 
6. Καύση βιομάζας. 

Υποξείδιο του Αζώτου 
1. Υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στη Γεωργία. 
2. Καύση βιομάζας. 
3. Καύση ορυκτών καυσίμων. 

F-gases 
Τα λεγόμενα F-gases θα τα περιγράψουμε εκτενώς, όταν θα αναφερθούμε στην 
«Τρύπα του Όζοντος» 

1. Παραγωγή, λειτουργία, συντήρηση και τελική διάθεση συσκευών ψύξης / 
κλιματισμού. 

2. Παραγωγή Freon22 και αλουμινίου. 
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Μέτρα Ενάντια στο Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
Το 1988 ιδρύθηκε από δύο οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή του 
«Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας» (WMO) και του «Προγράμματος 
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών» (UNEP) η «Διακυβερνητική Ομάδα για τις 
Κλιματικές Αλλαγές” (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change). Η IPCC 
δημιουργήθηκε για να αξιολογεί επιστημονικά τις κλιματικές αλλαγές. Χιλιάδες 
επιστήμονες συμμετέχουν σ’ αυτήν εκδίδοντας κάθε περίπου 5 χρόνια μια έκθεση, 
που αποστέλλεται στις κυβερνήσεις για να μπορούν να προσανατολίσουν τα μέτρα 
που πρέπει να πάρουν. Την IPCC δεν πρέπει να την προσπεράσετε διαβάζοντάς την, 
διότι οι Εκθέσεις της έχουν μεγάλη σημασία, αφού αυτές είναι τα εργαλεία με τα 
οποία αποφασίζονται μέτρα με επιπτώσεις για όλη την Υφήλιο. Η IPCC έχει εκδώσει 
μέχρι τώρα 5 Εκθέσεις (1990, 1995, 2001, 2007 και 2014. Η επόμενη προβλέπεται να 
κυκλοφορήσει το 2021 ή 2022). Επ' αυτού όμως θα επανέλθω.  

Τον Ιούνιο του 1992 έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η «Δεύτερη 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη». Εκεί 
υπεγράφη η «Σύμβαση – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή» απ’ όλες σχεδόν τις 
χώρες του Πλανήτη (Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση κάνοντάς την νόμο  του 
Κράτους το 1994). Ο τελικός στόχος της Σύμβασης ήταν να επιτευχθεί η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα 
σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να αποτραπεί μία επικίνδυνη επίπτωση στο κλίμα της 
γης. Η Σύμβαση – Πλαίσιο είχε σαν αντικείμενο κατ’ αρχάς μόνο τρία αέρια του 
θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξείδιο του 
αζώτου. 

Στη Σύμβαση – Πλαίσιο δεν έγιναν ποσοτικές αναφορές στη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι ποσοτικές αναφορές για τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου θα ήταν θέμα για τα «Πρωτόκολλα», που θα 
ακολουθούσαν. Η Σύμβαση – Πλαίσιο προβλέπει δηλαδή, ότι κάθε χρόνο θα 
λαμβάνει χώρα και μία «Σύνοδος των Συμβαλλομένων Χωρών». 

Έτσι στην «3η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Χωρών της Σύμβασης – Πλαίσιο», 
που έλαβε χώρα στο Κιότο της Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο του 1997 ενεκρίθη ομόφωνα 
το «Πρωτόκολλο του Κιότο». Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό στη συνέχεια. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο 
Κεντρικό σημείο του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι η μείωση των εκπομπών 6 
αερίων (ή ομάδων αερίων) του θερμοκηπίου, δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακα, 
του μεθανίου, του υποξειδίου του αζώτου και των τριών λεγομένων F-gases (βλέπε 
Πίνακα 13, σελ. 52). 

Οι χώρες, που επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο δεσμεύτηκαν (στα πλαίσια 
του διεθνούς δικαίου) να μειώσουν στην περίοδο 2008 έως 2012 τις εκπομπές των 6 
αερίων του θερμοκηπίου, που αναφέρθηκαν προηγουμένως, κατά ένα ποσοστό σε 
σχέση με τις εκπομπές του έτους αναφοράς 1990 (για τα λεγόμενα F-gases το έτος 
αναφοράς μπορεί να είναι το 1995, αν τα συμβαλλόμενα κράτη το επιθυμούν). 

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει 
τις εκπομπές κατά 8%, οι ΗΠΑ κατά 7% και η Ιαπωνία κατά 6%. 

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε μεν να μειώσει τις εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου συνολικά κατά 8%, πλην όμως η μείωση (ή και αύξηση) των 
εκπομπών των επί μέρους Κρατών εξαρτήθηκε από το βαθμό ανάπτυξης και από τις 
δυνατότητες μείωσης των εκπομπών του κάθε Κράτους. Η μείωση (ή και αύξηση) 
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των εκπομπών αυτών παρουσιάζεται στον Πίνακα 14, σελ. 60, δηλαδή, η Ελλάδα θα 
πληροί τις προϋποθέσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αν στην περίοδο 2008 έως 
2012 εκπέμπει μέχρι και 25% περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου απ’ ότι κατά το 
έτος - βάση (δηλαδή το 1990 για διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του 
αζώτου και 1995 για τα F-gases). 
Όταν αναφερόμαστε σε μία μείωση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου κατά 
x% δεν εννοούμε υποχρεωτικά τη μείωση της εκπομπής καθ’ ενός των 6 αερίων του 
θερμοκηπίου κατά x%. Είναι επιτρεπτό να σχηματίσουμε τόσο για το έτος, που μας 
ενδιαφέρει, όσο και για το έτος – βάση (π.χ. το 1990) την ολική εκπομπή και των 6 
αερίων του θερμοκηπίου σε «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» (όπως το 
περιγράψαμε προηγουμένως στο Κεφάλαιο «Τα Αέρια του Ανθρωπογενούς 
Φαινομένου του Θερμοκηπίου και η Σύγκρισή τους» σελ. 57) και να ελέγξουμε, αν τα 
δύο αυτά μεγέθη διαφέρουν κατά x%. 

 
 

 
 
Μερικές αξιοσημείωτες ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι εξής: 
1. Έστω ότι μία χώρα, που έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

ξεπεράσει την επιτρεπόμενη ετήσια εκπομπή της κατά ένα αριθμό X 
«ισοδύναμων τόνων διοξειδίου του άνθρακα». Η χώρα αυτή δεν θα υποστεί 
κυρώσεις, εάν εξαγοράσει X «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» 
από μία άλλη χώρα (που έχει επίσης επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο) 
και η οποία π.χ. λόγω μικρής βιομηχανικής ανάπτυξης αυτό το έτος εξέπεμψε 
τουλάχιστο X «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» λιγότερο από το 
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επιτρεπτό. Όταν λέμε να εξαγοράσει, εννοούμε να πληρώσει πράγματι 
χρήματα στην άλλη χώρα, όπου ο κάθε «ισοδύναμος τόνος διοξειδίου του 
άνθρακα» έχει μία ορισμένη τιμή. 

2. Έστω ότι οι δύο χώρες Α και Β έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο. 
Παραδεχόμαστε, ότι η χώρα Α μεταφέρει τεχνολογία στη χώρα Β (π.χ. με την 
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών) μειώνοντας έτσι την εκπομπή των 
αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα Β κατά Υ «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου 
του άνθρακα». Τότε η χώρα Α μπορεί να εκπέμψει Υ «ισοδύναμους τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα» περισσότερο, απ’ ότι της είναι επιτρεπτό. 

3. Μία χώρα, που έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο μπορεί να 
εκπέμψει Z «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» περισσότερο απ’ 
ότι της είναι επιτρεπτό, αν συγχρόνως έχει δημιουργήσει «απορροφητήρες 
διοξειδίου του άνθρακα» κατά Z «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του 
άνθρακα» π.χ. φυτεύοντας έναν αντίστοιχο αριθμό δένδρων, τα οποία 
δεσμεύουν για την ανάπτυξή τους μία ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μία «κορυφαία στιγμή» της παγκόσμιας 
κλιματικής Πολιτικής. Αναλογιζόμαστε, ότι τα τελευταία 150 χρόνια η ανάπτυξη μιας 
χώρας ήταν συνάρτηση κυρίως της ενέργειας που κατανάλωνε. Η ενέργεια αυτή 
προήρχετο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την καύση ορυκτών καυσίμων 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), δηλαδή από την καύση κυρίως του στοιχείου 
άνθρακα.  Για πρώτη φορά λοιπόν το Πρωτόκολλο του Κιότο επιβάλλει μία ποσοτική 
ελάττωση της χρήσης του άνθρακα σαν καύσιμο. 

Τίθεται όμως το ερώτημα: Είναι το Πρωτόκολλο του Κιότο ένα μέσο για την 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα; 
Την απάντηση τη δίνει ο Γερμανός Καθηγητής Hartmut Graßl, δηλαδή ο 
«Προϊστάμενος Κλιματολόγος» των Ηνωμένων Εθνών: «Απλούστατα όχι!» Το 
Πρωτόκολλο του Κιότο είναι ένα πρώτο βήμα. Για να σταθεροποιηθούν οι 
συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα στις σημερινές τους 
τιμές, δεν αρκεί η μείωση των εκπομπών των 39 βιομηχανικών χωρών κατά 5,2%, 
που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αναφέραμε όμως στη «Σύμβαση – 
Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή» ότι κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα και μία 
«Σύνοδος των Συμβαλλομένων Χωρών», όπως π.χ. το 1997 στο Κιότο. Έτσι θα 
έπρεπε να περιμένουμε και άλλα … Κιότο. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν ένα πρώτο βήμα. Έτσι ήταν απαραίτητη μία 
μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι όριζε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό ακριβώς 
επετεύχθη 18 χρόνια μετά το Κιότο, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι! Οι 
κύριοι στόχοι του Πρωτοκόλλου των Παρισίων είναι:  

1. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης να μην 
υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου (καλλίτερα ακόμη τους 1,5 βαθμούς 
Κελσίου) σε σχέση με τη θερμοκρασία πριν τη βιομηχανική επανάσταση. 

2. Στο χρονικό διάστημα από το 2045 έως το 2060 οι παγκόσμιες εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου να είναι μηδέν. 

3. Μέχρι το 2040 να έχει σταματήσει η καύση όλων των ορυκτών καυσίμων. 
Επί πλέον θα πρέπει η παροχή ενέργειας, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, η 
θερμότητα και το κυκλοφοριακό να λειτουργεί μόνο με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. 

Κλιματική Αλλαγή 
Όπως αναφέραμε, ήδη το ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου μπορεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο Κλίμα. Μία αλλαγή όμως του Κλίματος της γης 
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δεν εξαρτάται μόνο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως θα εξηγήσουμε 
επιγραμματικά στο επόμενο Κεφάλαιο. 

Αιτίες για την Κλιματική Αλλαγή 
Μία κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει περισσότερες αιτίες, που μπορεί να είναι ή 
φυσικές ή ανθρωπογενείς. Παλαιοντολογικές αλλαγές του Κλίματος είχαν 
αποκλειστικά φυσικές αιτίες, παραδείγματα των οποίων είναι: 

1. Αλλαγές της δραστηριότητας του Ήλιου με συνέπεια την αλλαγή της ηλιακής 
ακτινοβολίας, που εκπέμπεται προς τη γη. 

2. Αλλαγές των παραμέτρων της τροχιάς της γης περί τον Ήλιο (π.χ. μεγίστη και 
ελαχίστη απόσταση της γης από τον Ήλιο, κλίση του άξονα της γης) με 
αποτέλεσμα να αλλάζει το μέγεθος της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται η 
γη. 

3. Ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
4. Μετατόπιση των ηπείρων της γης. 
5. Το φαινόμενο Ελ-Νίνιο. Λόγω της σπουδαιότητας του φαινομένου αυτού θα 

το αναπτύξουμε εκτενώς σε άλλο Κεφάλαιο.  
Τουλάχιστον όμως από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης εκτός από τις 
φυσικές αιτίες υπάρχουν και ανθρωπογενείς αιτίες για την αλλαγή του κλίματος. 
Μερικά παραδείγματα των ανθρωπογενών αιτιών για την αλλαγή του κλίματος είναι: 

1. Ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
2. Αλλαγή της ανακλαστικότητας, δηλαδή αλλαγή της συμπεριφοράς της 

επιφάνειας της γης, ή και του συστήματος γη – ατμόσφαιρα στο να απορροφά 
ή να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. μεταβάλλοντας ένα παρθένο 
δάσος σε καλλιεργήσιμη περιοχή). 

3. Μεταβολή των χημικών συνθηκών της ατμόσφαιρας μέσω των εκπομπών 
διαφόρων ρύπων (π.χ. εκπομπή αιωρουμένων σωματιδίων, που αντανακλούν 
ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, οδηγώντας έτσι σε μείωση της 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, δηλαδή αντίθετα από το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου). 

Πρόγνωση της Κλιματικής Αλλαγής. Μαθηματικά Μοντέλα. 
Η λήψη αποφάσεων από τους Πολιτικούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
φαινομένου του θερμοκηπίου (π.χ. με το Πρωτόκολλο του Κιότο) προϋποθέτει τη 
δυνατότητα της επιστήμης να μπορεί να κάνει μία αξιόπιστη πρόγνωση για το πώς θα 
εξελιχθεί το κλίμα στις επόμενες δεκαετίες με μία δεδομένη συμπεριφορά των 
ανθρώπων. 

Κάτι τέτοιο είναι μεν δυνατό με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, συγχρόνως 
όμως ιδιαίτερα δύσκολο, διότι το κλίμα της γης είναι ένα απίστευτα πολυσύνθετο 
σύστημα. Βασικά ορίζεται από την ανταλλαγή ενέργειας της γης με τον ήλιο και το 
διάστημα. Οι υπολογισμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τα πέντε βασικά 
στοιχεία, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς, την επιφάνεια της γης, τους 
πάγους και τη βιόσφαιρα (βιόσφαιρα είναι το σύνολο των οργανισμών). Η 
αλληλεπίδραση αυτών των πέντε στοιχείων είναι απίθανα πολύπλοκη και σημαντικοί 
μηχανισμοί είναι ακόμη άγνωστοι και στους επιστήμονες. Όσο περισσότερα φυσικά 
φαινόμενα λαμβάνονται υπ' όψιν στους υπολογισμούς, είτε με τη βοήθεια 
μαθηματικών τύπων, είτε σαν αριθμητικά δεδομένα από μετρήσεις, τόσο πιο κοντά 
στην πραγματικότητα είναι τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων. 

Στην περίπτωση όμως του υπολογισμού της κλιματικής αλλαγής με τη βοήθεια 
μαθηματικών μοντέλων, οι παράμετροι του κλίματος δεν μπορούν να οριστούν για 
οποιοδήποτε σημείο της ατμόσφαιρας ή των ωκεανών, αλλά μόνο σε συγκεκριμένα 
σημεία. Στην περίπτωση της ατμόσφαιρας τα σημεία αυτά ορίζονται ως εξής (όπου οι 
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αποστάσεις που αναφέρουμε είναι συνήθεις τα τελευταία χρόνια): Το ένα σημείο 
απέχει από το γειτονικό του στις μεν διευθύνσεις βορρά – νότου και ανατολής – 
δύσης 200 χιλιόμετρα. Το μέγιστο ύψος στην ατμόσφαιρα που φτάνουν οι 
υπολογισμοί είναι περίπου 30 χιλιόμετρα, όπου οι αποστάσεις των σημείων στο ύψος 
είναι κοντά στην επιφάνεια της γης μικρότερες, ενώ σε μεγαλύτερα ύψη μεγαλύτερες. 
Στην περίπτωση των ωκεανών οι τρεις αποστάσεις αυτές των σημείων είναι 
μικρότερες. Έτσι προκύπτουν εκατομμύρια σημείων, στα οποία γίνεται ο 
υπολογισμός των παραμέτρων του κλίματος. Δίνοντας στον υπολογιστή τις 
απαραίτητες αρχικές τιμές, που ορίζουν το σημερινό κλίμα, ο υπολογιστής υπολογίζει 
τις παραμέτρους του κλίματος, που θα επικρατούν μετά από 1 λεπτό της ώρας (ή μετά 
από μισή ώρα) επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία για ένα χρονικό ορίζοντα 
δεκαετιών ή αιώνων. Για τον υπολογισμό της κλιματικής αλλαγής με χρονικό 
ορίζοντα έναν αιώνα, με τις αποστάσεις σημείων που αναφέραμε και για διαδοχικά 
χρονικά διαστήματα ενός λεπτού της ώρας, ένας σούπερ υπολογιστής χρειάζεται 
περίπου μισό έτος. Όσο μικρότερες είναι οι αποστάσεις των σημείων μεταξύ τους, 
τόσο πιο σωστά είναι τα αποτελέσματα, αλλά και τόσο δυσανάλογα περισσότερος 
είναι ο απαιτούμενος χρόνος υπολογισμού. Είναι περιττό να αναφέρουμε, ότι η 
εξέλιξη του μεγέθους των σημερινών σούπερ-υπολογιστών ορίζεται από τις ανάγκες 
των λίγων Ινστιτούτων στον κόσμο, που είναι εις θέση να υπολογίζουν την κλιματική 
αλλαγή. 

Σενάρια για την Ανθρώπινη Συμπεριφορά 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η «Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές 
Αλλαγές» (ΙPCC) δημιουργήθηκε για να αξιολογεί επιστημονικά τις κλιματικές 
αλλαγές. Μέχρι σήμερα η ΙPCC έχει εκδώσει 5 Εκθέσεις (1990, 1995, 2001, 2007 και 
2014) για να μπορούν οι κυβερνήσεις να προσανατολίζουν τα μέτρα, που πρέπει να 
ληφθούν. Οι Εκθέσεις αυτές παρουσιάζουν ό,τι νέο έχει προκύψει στον τομέα της 
κλιματικής αλλαγής. 

Προϋπόθεση για την πρόγνωση της αλλαγής του κλίματος μέχρι ένα χρονικό 
ορίζοντα π.χ. μέχρι το τέλος του αιώνα μας, δηλαδή μέχρι το 2100 είναι η γνώση για 
το πώς θα συμπεριφερθεί μέχρις εκεί ο άνθρωπος. Είναι αυτονόητο, ότι η κλιματική 
αλλαγή θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη περισσοτέρων παραγόντων. Μερικοί από 
αυτούς τους παράγοντες είναι ο πληθυσμός της γης, ο βαθμός της οικονομικής 
ανάπτυξης των κρατών, τα ενεργειακά αποθέματα, η τεχνολογία, τα μέτρα για την 
προστασία του Περιβάλλοντος, ο βαθμός της καταστροφής των δασών, διεθνείς 
συνθήκες κ.λπ. (δηλαδή παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθεί, εκτός των 
άλλων, και το μέγεθος της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου). 

Η εξέλιξη όλων αυτών των παραγόντων (π.χ. μέχρι το 2100) είναι όμως άγνωστη. 
Γι’ αυτό έρευνες για την πρόγνωση των κλιματικών συνθηκών προϋποθέτουν πιθανά 
σενάρια. Η IPCC χρησιμοποίησε σαν πρώτο σενάριο το «Business-as-usual», δηλαδή 
το σενάριο «συνεχίζουμε όπως μέχρι τώρα». Το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε για 
σύγκριση με τρία άλλα σενάρια, που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ποσοστό 
μείωσης της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Το έτος 2000 τα σενάρια, που 
χρησιμοποιούσε η IPCC, ανήλθαν στα 40 τον αριθμό. Επειδή όμως οι υπολογισμοί 
γίνονται με όλα τα σενάρια, τα αποτελέσματα για την πρόγνωση των διαφόρων 
παραμέτρων του κλίματος είναι της μορφής π.χ. η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
κοντά στην επιφάνεια της γης το έτος 2100 θα είναι από … έως … βαθμούς Κελσίου. 
Ένας άλλος λόγος, για τον οποίο τα αποτελέσματα της πρόγνωσης των παραμέτρων 
του κλίματος έχουν την μορφή από … έως … , είναι το γεγονός, ότι όλα τα 
Ινστιτούτα, που υπολογίζουν την κλιματική αλλαγή κατ’ εντολή της IPCC, δεν έχουν 
για ένα και το αυτό σενάριο τα ίδια αποτελέσματα. 
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Τα Τελευταία Αποτελέσματα για την Κλιματική Αλλαγή 
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 5ης Έκθεσης της ΙPCC (του 2014) είναι τα εξής: 

1. Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης θα είναι στο χρονικό 
διάστημα από το 2016 έως το 2035 από 0,3 έως 0,7ºC υψηλότερη από ότι 
στο διάστημα από το 1985 έως το 2005 

2. Η περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης 
θα είναι στο χρονικό διάστημα από το 2081 έως το 2100 ανάλογα με το 
σενάριο για την εξέλιξη της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου από 0,3 
έως 1,7ºC (ήπια αύξηση της εκπομπής) μέχρι όμως και από 2,6 έως 4,8°C 
(σημαντική αύξηση της εκπομπής) 

3. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα είναι στο χρονικό διάστημα από το 
2081 έως το 2100 ανάλογα με το σενάριο για την αύξηση της εκπομπής των 
αερίων του θερμοκηπίου από 26–55 εκατοστά του μέτρου (ήπια αύξηση της 
εκπομπής) και από 45 έως 82 εκατοστά του μέτρου (σημαντική αύξηση της 
εκπομπής), 

4. Μέχρι το 2100 θα έχει αυξηθεί τόσο η ένταση όσο και η συχνότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων. 

5. Εις ότι αφορά στην περιοχή μας, όλα τα μαθηματικά μοντέλα προβλέπουν, 
ότι θα υπάρξει μία μετατόπιση των καιρικών συνθηκών από την έρημο της 
Σαχάρας προς τα βόρεια, δηλαδή για την Πατρίδα μας μπορεί να προκύψουν 
προβλήματα λειψυδρίας. Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από το γεγονός, ότι ήδη η 
ξηρασία τα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου έχει μετατοπιστεί σιγά-
σιγά προς το βορρά με αποτέλεσμα στη Νότιο Γερμανία να βρέχει τα 
καλοκαίρια λιγότερο. 

Συμβολή των Πολιτών ενάντια  
στο Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 

Το τελευταίο διάστημα νέοι άνθρωποι σε περισσότερες χώρες (π.χ. στις 
Σκανδιναβικές, στη Γερμανία και στην Ελλάδα) έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες, επειδή 
η διεθνής κοινότητα δεν κάνει αρκετά ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά 
είναι βέβαια σημαντικά, διότι η Πολιτική αντιδρά ευαίσθητα σε τέτοιες διαμαρτυρίες. 
Ας δούμε όμως ποια πρέπει να είναι η βάση για τέτοιες διαμαρτυρίες. Όπως 
εξηγήσαμε προηγουμένως περιορισμός της κλιματικής αλλαγής σημαίνει περιορισμό 
του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, δηλαδή περιορισμό των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και κυρίως περιορισμό της εκπομπής 
του διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή περιορισμό της καύσης των ορυκτών καυσίμων 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ. ). Ποιες χώρες όμως εκπέμπουν στην 
ατμόσφαιρα τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως (τα 
ποσοστά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το έτος αναφοράς); 
1) Κίνα:                     28,03 %,  
2) ΗΠΑ:                    15,90 %,  
3) Ινδία:                       5,81 %,  
4) Ρωσία:                     4,79 %,  
5) Ιαπωνία:                  3,84 %,  
6) Γερμανία:                2,36 %,  
7) Κορέα:                     1,78 %,  
8) Καναδάς:                 1,67 %,  
9) Ιράν:                         1,63 %,  
10) Σαουδική Αραβία:  1,47 %.  
Η Ελλάδα με 0,2% στην παγκόσμια εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα βρίσκεται στην 
48η θέση. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αντιθέτως οι τρεις πρώτες χώρες (που 
αναφέρονται προηγουμένως) μαζί  εκπέμπουν σχεδόν το μισό της παγκόσμιας 
εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα (49,74%) και εκεί δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. 
Για το πού πρέπει να γίνονται λοιπόν μεγάλες διαμαρτυρίες βγάλτε μόνοι Σας τα 
συμπεράσματά Σας. 

Οι διαμαρτυρίες των Νέων θέλουν να τονίσουν, ότι το Κράτος δεν κάνει αρκετά 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό θα ήταν σκόπιμο να 
ενστερνιστούν κάτι που είχε πει προ ετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζων Φ. Κέννεντυ: 
«Μη ρωτάς τι κάνει η Πατρίδα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για την Πατρίδα 
σου!». Γι’ αυτό τώρα, ανεξάρτητα με το τι κάνουν τα διάφορα κράτη, θα 
ασχοληθούμε με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας από εμάς προκειμένου να κάνει 
κάτι ενάντια στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου και με αυτόν τον τρόπο 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Ένας Πολίτης μπορεί να μειώσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
αν με ένα οποιοδήποτε τρόπο μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Αν 
όμως εξετάσουμε τις πηγές εκπομπής των αερίων του ανθρωπογενούς φαινομένου 
του θερμοκηπίου (βλέπε σελ. 58), θα αντιληφθούμε, ότι οι τομείς από τους οποίους 
εκπέμπονται τα αέρια αυτά είναι:  

1) Ο οικιακός τομέας, οι υπηρεσίες, το εμπόριο και ο τουρισμός. 
2) Οι μεταφορές. 
3) Η γεωργία. 
4) Η βιομηχανία. 
5) Η ηλεκτροπαραγωγή. 
6) Η διαχείριση απορριμμάτων. 

Η συμβολή μεμονωμένων ατόμων στη μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου στους τρεις τελευταίους τομείς είναι περιορισμένη. Αντιθέτως στους 
τρεις πρώτους τομείς η συμβολή των Πολιτών μπορεί να είναι καθοριστική. 

 Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. 
Ο οικιακός Τομέας, οι Υπηρεσίες, το Εμπόριο και ο Τουρισμός. 
Τα 80% περίπου των εκπομπών των αερίων του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου προέρχονται από την εξασφάλιση ενέργειας για τους επιμέρους τομείς, 
του τομέα 1) που αναφέραμε προηγουμένως. Κάθε εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα 
οποιοδήποτε επί μέρους τομέα λοιπόν, αποτελεί μείωση του ανθρωπογενούς 
φαινομένου του θερμοκηπίου. Μείωση του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου αποτελεί βέβαια και η αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων 
με την χρήση μιας ανανεώσιμης μορφής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κ.λπ.). 
Παραδείγματα δυνατοτήτων μείωσης του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου για τον τομέα 1) είναι:  

1. Χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως αντί συμβατικών. Οι λαμπτήρες 
υψηλής αποδόσεως είναι μεν ακριβότεροι, αλλά σε σύγκριση με τους 
συμβατικούς καταναλώνουν μέχρι και 8 φορές λιγότερη ενέργεια και έχουν 
μέχρι και οχτώ φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έτσι η χρήση λαμπτήρων 
υψηλής αποδόσεως συγχρόνως εξοικονομεί ενέργεια (που δρα ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή) και είναι οικονομικότερη για τον χρήστη. 

2. Κλείσιμο όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, δηλαδή υπολογιστών, 
τηλεοράσεων, βίντεο, DVD, στερεοφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ., όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. Δηλαδή να μη διατηρούνται σε κατάσταση αναμονής 
(standby). 

3. Χρήση πλυντηρίων πιάτων και ρούχων μόνο όταν γεμίσουν. 



66 
 

4. Ηλεκτρικά ψυγεία:  Επιλογή σωστού μεγέθους για το νοικοκυριό, μακριά από 
τη θέρμανση, όχι εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία, ζεστά φαγητά στο 
ψυγείο αφού κρυώσουν, τάξη στην ψύξη και κατάψυξη ώστε να μη μένει επί 
ώρα ανοιχτή η πόρτα ψάχνοντας. Ανάλωση τροφών πριν από μεγάλες 
απουσίες, ώστε τα ψυγεία να μείνουν κλειστά. Εξέταση της θερμοκρασίας 
τόσο της ψύξης όσο και της κατάψυξης. Αρκούν +5ºC για την ψύξη και -18ºC 
για την κατάψυξη.  

5. Εξέταση, αν είναι οικονομικότερο οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια 
ρούχων, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.) μετά από μία σοβαρή βλάβη και πολυετή 
χρήση να αντικατασταθούν με νέες, που έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση 
ρεύματος. Εδώ ενδείκνυται στην αγορά μίας νέας οικιακής συσκευής να 
ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι υπάρχουν 
 μεγάλες διαφορές μέχρι και 1:3. Δηλαδή σε μία τέτοια περίπτωση δεν 
φροντίζει κανείς μόνο το Περιβάλλον αλλά και την ίδια του την τσέπη. 

6. Μείωση των θερμικών απωλειών των κατοικιών με μόνωση της οροφής, 
μόνωση του κελύφους (τοιχωμάτων) της κατοικίας και με αντικατάσταση των 
απλών τζαμιών παραθύρων με πολλαπλά τζάμια. 

7. Συντήρηση ή και αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.  
8. Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού. 
9. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετατρέπουν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας απ’ 

 ευθείας σε ηλεκτρισμό.  
Τομέας Μεταφορών 
Παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι:  

1. Χρήση ποδηλάτου ή και μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, τρόλεϊ, τραμ, 
προαστιακού, λεωφορείων κ.λπ.) αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 

2. Σε περίπτωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου προς ένα 
επαναλαμβανόμενο προορισμό (π.χ. θέση εργασίας), σχηματισμός ομάδας 
ατόμων με τον ίδιο ή παραπλήσιο προορισμό που θα ταξιδεύουν ομαδικά και 
εναλλάξ με ένα αυτοκίνητο. 

3. Χρήση κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτου παλαιάς με νέα 
τεχνολογία με πολύ μικρότερη κατανάλωση. 

Τομέας Γεωργίας 
Στη Γεωργία προσφέρεται η μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων μέσω 
βιολογικών καλλιεργειών. Μείωση αζωτούχων λιπασμάτων σημαίνει μείωση 
εκπομπών υποξειδίου του αζώτου. Μία ποσότητα υποξειδίου του αζώτου είναι 310 
φορές πιο επιβαρυντική για το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου απ’ ότι η 
ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 13, σελ. 52). 
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8η Ενότητα: 

Δευτερογενείς Ρύποι. Φωτοχημικά Οξειδωτικά. Το «Καλό» 
και το «Κακό»  Όζον. Όξινη Βροχή. Ρύποι από Διαδικασίες 
εκτός Καύσης. Φυσική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας 
 

Σύντομη Γενική Περίληψη 
Μέχρι τώρα έχουμε εξηγήσει τα εξής: Το φυσικό Περιβάλλον αποτελείται από τρία 
μέρη, δηλαδή την ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Ξεκινήσαμε δε με τη ρύπανση 
του πρώτου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, δηλαδή 
του αέρα που περιβάλει τη γη μας. Η ρύπανση του αέρα μπορεί να είναι είτε φυσική 
(π.χ. εκρήξεις ηφαιστείων) είτε ανθρωπογενής. Τα 90% της ανθρωπογενούς 
ρύπανσης του αέρα προέρχονται από διαδικασίες καύσης υλικών που λέγονται 
καύσιμα. Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου είναι η δημιουργία θερμότητας, την 
οποία χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως (π.χ. για να θερμάνουμε ένα κτήριο, να 
κινήσουμε ένα όχημα, να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.). Η θερμότητα 
δημιουργείται κατά την καύση των καυσίμων, επειδή ενώνονται τα στοιχεία 
άνθρακας και υδρογόνο (που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα καύσιμα) με το οξυγόνο του 
αέρα (που είναι απαραίτητος σε κάθε καύση) δημιουργώντας τα αέρια διοξείδιο του 
άνθρακα και υδρατμό αντίστοιχα. 

Το διοξείδιο του άνθρακα και ο υδρατμός που δημιουργούνται κατά την καύση, 
δεν δημιουργούν προβλήματα στον άνθρωπο και στους λοιπούς «αποδέκτες», δηλαδή 
στα ζώα, στα φυτά, στα οικοσυστήματα, στα κτήρια, στα λοιπά υλικά κ.λπ. Τις 
τελευταίες δεκαετίες όμως το διοξείδιο του άνθρακα απέκτησε ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα, διότι είναι ο κύριος λόγος για το βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο 
του Θερμοκηπίου», το οποίο περιγράψαμε εκτενώς στις Ενότητες 6 και 7 (βλέπε 
σελ.47 και 56). Το δε ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι σημαντικό για 
το Περιβάλλον, αφού σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη. 

Δυστυχώς όμως εκτός των αερίων διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμός που είναι 
απαραίτητα, αφού με τη δημιουργία τους παράγεται η θερμότητα που είναι ο σκοπός 
της καύσης, κατά την καύση των καυσίμων δημιουργείται και μία σειρά ρύπων που 
είναι εις θέση να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς «αποδέκτες». 

Υπάρχουν τρεις αιτίες για τη δημιουργία ρύπων κατά την καύση των καυσίμων. 
Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός, ότι σχεδόν ποτέ μία καύση δεν είναι τέλεια. Οι ρύποι 
που οφείλονται στην ατελή καύση είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες, και η αιθάλη. 

Η δεύτερη αιτία για τη δημιουργία ρύπων κατά την καύση των καυσίμων είναι το 
γεγονός, ότι ο αέρας που είναι απαραίτητος σε κάθε καύση αποτελείται κυρίως από 
τα αέρια άζωτο και οξυγόνο. Αν λοιπόν κατά τη διάρκεια της καύσης ενός καυσίμου 
έχουμε θερμοκρασίες άνω των περίπου  1100οC, τότε ενώνονται το άζωτο και το 
οξυγόνο του αέρα σχηματίζοντας τον ρύπο μονοξείδιο του αζώτου. Το μονοξείδιο 
αυτό του αζώτου το ονομάζουμε και θερμικό μονοξείδιο του αζώτου για να το 
ξεχωρίζουμε από το μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου που θα το αναφέρουμε 
στην επόμενη παράγραφο. Όταν το μονοξείδιο του αζώτου καταλήξει στην 
ατμόσφαιρα μεταβάλλεται όλο στον ρύπο διοξείδιο του αζώτου. 

Η τρίτη αιτία δημιουργίας ρύπων κατά την καύση των καυσίμων οφείλεται στο 
γεγονός, ότι σχεδόν όλα τα καύσιμα εκτός του άνθρακα και του υδρογόνου περιέχουν 
και άλλες προσμείξεις, οι οποίες δημιουργούν διαφόρους ρύπους είτε επειδή 
καίγονται και αυτές είτε όταν καταλήξουν στην στάχτη. Οι ρύποι αυτοί είναι (από την 
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πρόσμειξη θειαφιού) διοξείδιο του θείου, τριοξείδιο του θείου και υδρόθειο,   (από 
την πρόσμειξη αζώτου) μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου και διοξείδιο του 
αζώτου του καυσίμου,   (από την πρόσμειξη χλωρίου) υδροχλώριο,  (από την 
πρόσμειξη φθορίου) υδροφθόριο,  (από την πρόσμειξη ορυκτών συστατικών) τέφρα 
και βαρέα μέταλλα (π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο και υδράργυρος),  και 
(από την πρόσμειξη χλωρίου και βρωμίου) διοξίνες και φουράνια. 

Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι ρύποι της ατμόσφαιρας, που προέρχονται από τις 
διαδικασίες καύσης των καυσίμων. Όπως έχουμε δε εξηγήσει, αυτοί οι ρύποι 
αποτελούν τα 90% της φυσικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας, δηλαδή του αέρα που 
περιβάλλει τη γη μας. 

Στην 6η και 7η  Ενότητα παρεμβάλαμε το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», που 
έχει σα συνέπεια την «Κλιματική Αλλαγή» της γης μας. Αυτό έγινε για να 
αποφύγουμε μία μονοτονία περιγράφοντας συνεχώς ρύπους. Βέβαια από την άλλη 
πλευρά δεν είναι δυνατόν να μας ενδιαφέρει η «Ρύπανση του Περιβάλλοντος» και να 
μην ασχοληθούμε με όλους τους σημαντικούς ρύπους. 

Δευτερογενείς Ρύποι 
Έτσι τώρα θα ολοκληρώσουμε την περιγραφή των ρύπων της ατμόσφαιρας. Οι ρύποι, 
που περιγράψαμε μέχρι τώρα, δημιουργούνται κατά την διάρκεια της καύσης γι’ αυτό 
λέγονται και πρωτογενείς. Από τους πρωτογενείς ρύπους δημιουργούνται, όταν αυτοί 
καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, και άλλοι ρύποι, τους οποίους ονομάζουμε 
δευτερογενείς, οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι : 

Διοξείδιο του Αζώτου 
Όταν περιγράψαμε τους πρωτογενείς ρύπους αναφερθήκαμε στα οξείδια του αζώτου 
και εξηγήσαμε ότι κατά τη διάρκεια της καύσης δημιουργείται κυρίως μονοξείδιο του 
αζώτου  ως πρωτογενής ρύπος. Ορισμένες φορές δημιουργείται κατά τη διάρκεια της 
καύσης και διοξείδιο του αζώτου, το οποίο τότε είναι εξ ορισμού πρωτογενής ρύπος. 
Όταν καταλήξουν τα οξείδια του αζώτου  με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα τότε, 
όπως ήδη αναφέραμε, όλο το μονοξείδιο του αζώτου μεταβάλλεται αργά ή γρήγορα 
σε διοξείδιο του αζώτου και τότε το διοξείδιο του αζώτου είναι δευτερογενής ρύπος. 
Την επίδραση του διοξειδίου του αζώτου στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον την 
περιγράψαμε στην 4η Ενότητα (βλέπε σελ. 29). 

Φωτοχημικά Οξειδωτικά 
Όταν τα καυσαέρια καταλήξουν στην ατμόσφαιρα και περιέχουν άκαυστους 
υδρογονάνθρακες  και διοξείδιο του αζώτου, τότε υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής 
ακτινοβολίας (δηλαδή κυρίως το καλοκαίρι), δημιουργείται μία ομάδα ουσιών που 
ονομάζονται φωτοχημικά οξειδωτικά. Η σπουδαιότερη εξ αυτών των ουσιών είναι το 
Όζον, το οποίο εκτός της σπουδαιότητάς του υπερτερεί και ποσοτικά. 

Τα φωτοχημικά οξειδωτικά είναι ένα μέρος αυτών των ουσιών, που απαρτίζουν 
την φωτοχημική ρύπανση, την οποία θα εξηγήσουμε σε μία άλλη Ενότητα, όταν θα 
Σας περιγράψω, τι είναι αυτό που αποκαλούμε «Νέφος» το καλοκαίρι και δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. 

Τα φωτοχημικά οξειδωτικά μπορούν να δημιουργήσουν ερεθισμούς στους 
βλεννογόνους του ανθρώπου, βλάβες στα φυτά και διάβρωση στα υλικά. 

Λόγω της σπουδαιότητας του όζοντος θα ασχοληθούμε στη συνέχεια ιδιαίτερα με 
αυτό. 

 
Όζον 

Αν ενωθούν 2 άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα μόριο οξυγόνου, ενώ αν ενωθούν 3 
άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα μόριο όζοντος. Το όζον δηλαδή είναι μία (όπως 
λένε οι Χημικοί) αλλότροπος μορφή του οξυγόνου και πήρε το όνομα του διεθνώς 
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από τα ελληνικά (όζειν), επειδή μυρίζει και μάλιστα σε πολύ μικρή περιεκτικότητα  
στον αέρα. Αν πάρουμε 500.000 ίσους όγκους, από τους οποίους οι 499.999 είναι 
αέρας και ο 1 είναι όζον και τους ανακατέψουμε, τότε  θα μυρίσουμε το όζον. 

Με την ευκαιρία του όζοντος, θα ήθελα να Σας αναφέρω, ότι σε όλες τις 
Επιστήμες πολλές ονομασίες έχουν αρχαία Ελληνική ρίζα. Αυτό βέβαια οφείλεται και 
στο ότι, (όπως δηλώνουν όλοι οι γίγαντες του πνεύματος παγκοσμίως), η αρχαία 
Ελληνική  γλώσσα είναι υπέρτερη όλων των άλλων γλωσσών. Κάτι τέτοιο βέβαια 
ωφελούσε αφάνταστα τους Έλληνες φοιτητές που σπούδαζαν στο εξωτερικό και όχι 
μόνο. Με την εξαφάνιση όμως των αρχαίων Ελληνικών από την εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, σε λίγο το προτέρημα αυτό θα το έχουν οι μη Έλληνες φοιτητές, αφού 
σχεδόν σε όλες τις προοδευμένες χώρες διδάσκονται τα αρχαία Ελληνικά. Θα ήθελα 
λοιπόν να Σας περιγράψω μία σκηνή, όπως τη φαντάζομαι από το Μέλλον: 
Συζήτηση μεταξύ ενός Έλληνα και ενός Ισπανού φοιτητή στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης: 
Έλληνας: Τι να σημαίνει άραγε το όνομα του αερίου όζον; 
Ισπανός: Η λέξη προέρχεται από τα αρχαία Ελληνικά «όζειν» και σημαίνει μυρίζει! 
Έλληνας: Ναι; ; ; ; ;  

Μετά τα χάλια μας όμως επιστρέφω στο όζον. 
Εδώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα, ότι το όζον είναι ένα αέριο, που παίζει 
πρωταρχικό ρόλο στα προβλήματα του Περιβάλλοντος. Κάτι όμως που έχει ιδιαίτερη 
σημασία, είναι, ότι το όζον (και ιδιαίτερα οι ιδιότητες του όζοντος) δημιουργούν 
σύγχυση σε αυτούς που ξεκινούν να ασχολούνται με το Περιβάλλον, αλλά και όχι 
μόνο σε αυτούς. Η σύγχυση δημιουργείται π.χ. από το γεγονός, ότι ακούμε άλλοτε για 
το «καλό όζον» και άλλοτε για το «κακό όζον»  Έτσι, προκειμένου ευθύς εξ αρχής να 
μην υπάρξει καμία σύγχυση γύρω από τις ιδιότητες του όζοντος, θα ασχοληθούμε για 
λίγο με την ατμόσφαιρα της γης, παρ ۥότι με την ατμόσφαιρα θα ασχοληθούμε 
εκτενέστερα, όταν θα εξηγήσουμε την πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα 
λεγόμενη «Τρύπα του Όζοντος». 

Ο αέρας, που περιβάλλει τη γη λέγεται ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε 
περισσότερες εκατοντάδες χιλιόμετρα επάνω από την επιφάνεια της γης δίχως όμως 
να υπάρχει μία αυστηρή άνω οριακή επιφάνεια. Πλην όμως τα τρία τέταρτα της 
μάζας της ατμόσφαιρας βρίσκονται στα πρώτα 11 χιλιόμετρα επάνω από την 
επιφάνεια της γης. Η μάζα της ατμόσφαιρας συνολικά είναι περίπου το ένα χιλιοστό 
της μάζας του νερού των ωκεανών  και περίπου το ένα εκατομμυριοστό της μάζας 
όλης της γης. 

Η ατμόσφαιρα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερα στρώματα κατά 
περισσότερους τρόπους ανάλογα με το ποια ιδιότητα της ατμόσφαιρας μας 
ενδιαφέρει. Ο πιο συνήθης τρόπος (και για τις δικές μας ανάγκες πιο κατάλληλος) 
είναι ο χωρισμός της ατμόσφαιρας σε στρώματα ανάλογα με τη μεταβολή της 
θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα με το ύψος. Με αυτόν τον τρόπο η ατμόσφαιρα 
αποτελείται από 5 στρώματα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα στρώματα της 
ατμόσφαιρας (που μας ενδιαφέρουν άμεσα) είναι η Τροπόσφαιρα και η 
Στρατόσφαιρα. 

Η Τροπόσφαιρα είναι το κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας και αρχίζει από την 
επιφάνεια της γης. Απλοποιημένα μπορούμε να πούμε (όταν όμως ασχοληθούμε με 
την «Τρύπα του Όζοντος» θα το εξηγήσουμε ακριβέστερα), ότι το επάνω μέρος της 
τροπόσφαιρας έχει ένα μέσο ύψος περίπου 13 χιλιομέτρων επάνω από την επιφάνεια 
της γης. Η θερμοκρασία στην τροπόσφαιρα μικραίνει με το ύψος. Όλοι έχετε σίγουρα 
ακούσει στα αεροπορικά Σας ταξίδια τον πιλότο να λέει π.χ.: Πετάμε σε ένα ύψος 10 
χιλιομέτρων και η εξωτερική θερμοκρασία είναι πλην 60 βαθμοί Κελσίου. 
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Η Στρατόσφαιρα είναι το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας προς τα επάνω. 
Δηλαδή αρχίζει από το επάνω μέρος της τροπόσφαιρας και φτάνει μέχρι ένα ύψος 
περίπου 50 χιλιομέτρων. Και ενώ στο 1ο στρώμα της ατμόσφαιρας, δηλαδή στην 
τροπόσφαιρα η θερμοκρασία μικραίνει με το ύψος, στο 2ο στρώμα της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή στην στρατόσφαιρα η θερμοκρασία μεγαλώνει  με το ύψος. 

Με τα όσα περιγράψαμε για την ατμόσφαιρα της γης, έχουμε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για να Σας περιγράψω όλα όσα έχουν σχέση με το όζον, αυτό το πολύ 
σημαντικό αέριο για το Περιβάλλον, δίχως τις όποιες συγχύσεις που είναι συνήθεις 
γύρω από το όζον. 

Το αέριο όζον λοιπόν βρίσκεται τόσο στην τροπόσφαιρα (το πρώτο κάτω στρώμα 
της ατμόσφαιρας) όσο και στη στρατόσφαιρα (το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας 
προς τα επάνω). Το όζον της τροπόσφαιρας σχηματίζεται, όπως περιγράψαμε 
προηγουμένως, δηλαδή όταν βρεθούν στην τροπόσφαιρα υδρογονάνθρακες και 
διοξείδιο του αζώτου (π.χ. όταν καταλήξουν στην τροπόσφαιρα καυσαέρια) υπό την 
επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή κυρίως το καλοκαίρι. Το όζον της 
στρατόσφαιρας δημιουργείται τελείως διαφορετικά από ότι στην τροπόσφαιρα. Αυτό 
όμως θα το εξηγήσουμε, όταν θα Σας περιγράψω εκτενώς την «Τρύπα του Όζοντος». 

Το όζον, που συναντάμε κοντά στην επιφάνεια της γης (Τροπόσφαιρα) 
προέρχεται κατά 80%, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, δηλαδή από 
υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου  υπό την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Το υπόλοιπο 20% του όζοντος στην τροπόσφαιρα προέρχεται από το 
όζον της στρατόσφαιρας, που καταλήγει στην τροπόσφαιρα.  

Βεβαίως το όζον στην τροπόσφαιρα ανεξάρτητα από την προέλευσή του από 
υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου  υπό την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας ή από την στρατόσφαιρα, επιδρά στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον 
κατά τον ίδιο τρόπο, ο οποίος συνοψίζεται  ως εξής: 

• Είναι ένα αέριο, που μπορεί να ερεθίσει πολύ τα μάτια και τα αναπνευστικά 
όργανα του ανθρώπου προκαλώντας  βήχα και άσθμα. Επειδή δεν διαλύεται 
εύκολα στο νερό, κατορθώνει να φτάσει μέχρι τα όργανα του κατωτέρου 
αναπνευστικού και συγκεκριμένα στους πνεύμονες, επηρεάζοντας τους και 
προκαλώντας ευαισθησία σε λοιμώξεις. 

• Είναι ένα από τα κύρια συστατικά της φωτοχημικής ρύπανσης (την οποία θα 
περιγράψουμε στην Ενότητα «Τρύπα του Όζοντος»). Η επίδραση της 
φωτοχημικής ρύπανσης στον άνθρωπο είναι πολύ ισχυρότερη απ’ ότι το 
άθροισμα των επιδράσεων των επί μέρους ρύπων της φωτοχημικής ρύπανσης. 
Αυτό αποκαλείται «συνεργατική δράση». 

• Είναι ένα από τα αέρια, που ευθύνονται για το «Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου», το οποίο περιγράψαμε εκτενώς στις Ενότητες 6 και 7 (βλέπε 
σελ. 47 και 56). 

• Το όζον είναι πολύ δραστικό στα φυτά. Η ευαισθησία των φυτών στο όζον 
διαφέρει πολύ από φυτό σε φυτό, όπου την μεγαλύτερη ευαισθησία την έχουν 
τα αμπέλια, τα δημητριακά, οι πατάτες κ.α. 

• Το όζον θεωρείται ως ένας από τους λόγους για τα προβλήματα, που 
παρουσιάσθηκαν στα δάση της Κεντρικής Ευρώπης από την δεκαετία του 
1970 και μετά. Μέχρι τότε τα προβλήματα, που παρουσιάζονταν στα δάση 
οφείλονταν σε πρωτογενείς ρύπους (π.χ. διοξείδιο του θείου) κοντά στην πηγή 
των ρύπων. Στην δεκαετία του ’70 παρουσιάσθηκαν προβλήματα με δύο νέα 
χαρακτηριστικά. Πρώτον συνέβαιναν πολύ μακριά από πηγές ρύπων (οπότε η 
επιβάρυνση από πρωτογενείς ρύπους ήταν ελάχιστη) και δεύτερον η εικόνα 
των ζημιών διέφερε από την μέχρι τότε γνωστή εικόνα. Έρευνες απέδειξαν ότι 
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τα προβλήματα οφείλονταν κυρίως στο όζον και σε άλλα φωτοχημικά 
οξειδωτικά αλλά και σε άλλους παράγοντες όπως σύσταση του εδάφους (π.χ. 
υπεροξίνισή του – βλέπε όξινη βροχή αμέσως μετά - , ύπαρξη αλουμινίου και 
βαρέων μετάλλων), παράσιτα, πυκνότητα του δάσους κ.λπ. 

• Το όζον μπορεί να επιδράσει αρνητικά και σε ορισμένα υλικά, όπως π.χ. 
ελαστικά αυτοκινήτων, χρώματα υφασμάτων, φελλό, πλαστικά κ.α. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το όζον της τροπόσφαιρας (δηλαδή στον αέρα κοντά 
στην επιφάνεια της γης) επιδρώντας στον άνθρωπο, στα φυτά και στα υλικά έχει 
κυρίως αρνητικές ιδιότητες. Έτσι δεν εκπλήσσει, ότι το όζον της τροπόσφαιρας, 
δηλαδή κοντά στην επιφάνεια της γης λέγεται και «κακό» όζον. 

Αναφέραμε προηγουμένως, ότι όζον υπάρχει και στη στρατόσφαιρα, δηλαδή στο 
2ο στρώμα της ατμόσφαιρας από ένα μέσο ύψος περίπου δεκατριών χιλιομέτρων 
επάνω από την επιφάνεια της γης μέχρι ένα ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων. Το όζον 
βέβαια έχει τις ίδιες ιδιότητες (όπως και κάθε στοιχείο) είτε αυτό βρίσκεται στην 
τροπόσφαιρα είτε βρίσκεται στην στρατόσφαιρα. Όλες όμως οι αρνητικές ιδιότητες 
του όζοντος που αναφέραμε έχουν σχέση με την επίδραση του όζοντος στον 
άνθρωπο, στα φυτά και στα υλικά. Όταν όμως το όζον βρίσκεται στη στρατόσφαιρα 
δεν μπορεί να έχει καμία από τις προηγούμενες αρνητικές ιδιότητες, αφού στην 
στρατόσφαιρα δεν υπάρχουν βέβαια ούτε άνθρωποι ούτε φυτά ούτε υλικά. Έτσι δεν 
παρουσιάζει κάποια αρνητική ιδιότητα. Αντίθετα, το όζον που βρίσκεται στη 
στρατόσφαιρα (μη έχοντας την οποιαδήποτε αρνητική ιδιότητα), έχει μία πάρα πολύ 
σημαντική και θετική ιδιότητα: Την σημαντική αυτή ιδιότητα του όζοντος της 
στρατόσφαιρας θα την περιγράψουμε αναλυτικά όταν σε άλλη Ενότητα μας θα Σας 
εξηγήσω την λεγόμενη «Τρύπα του Όζοντος». Εδώ απλώς αναφέρουμε αυτήν την 
σημαντική  ιδιότητα, ότι δηλαδή το όζον της στρατόσφαιρας λόγω των συνθηκών που 
επικρατούν εκεί επάνω, φιλτράρει ένα μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους 
ακτινοβολίας Β που έρχεται από τον Ήλιο, κάνοντας έτσι δυνατή την διατήρηση της 
ζωής επάνω στη γη μας. Γι' αυτό βέβαια και δεν εκπλήσσει, ότι το όζον της 
στρατόσφαιρας λέγεται και «καλό» όζον. 

Δεν πιστεύω να έχετε ποτέ πρόβλημα με το πιο είναι το «κακό» όζον και πιο το 
«καλό» όζον (παρ' ότι ακόμη δεν έχουμε περιγράψει καν την «Τρύπα του Όζοντος»); 

Όξινη  Βροχή 
Έχουμε ήδη αναφέρει, ότι αιτίες δημιουργίας της «όξινης βροχής» είναι τα αέρια  
διοξείδιο του θείου (βλέπε σελ.32) ή το διοξείδιο του αζώτου (βλέπε σελ. 30) ή το 
υδροχλώριο (βλέπε σελ. 40) . Τα αέρια που προαναφέραμε, όταν έλθουν σε επαφή με 
την υγρασία στην ατμόσφαιρα σχηματίζουν ενώσεις που λέγονται οξέα. Μία τέτοια 
ουσία είναι π.χ. ο χυμός του λεμονιού, που περιέχει 5% κιτρικό οξύ. Μία 
χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα των οξέων είναι, ότι η γεύση τους είναι (όπως λέει 
και η ονομασία τους) όξινη, δηλαδή ξινή (π.χ. ο χυμός του λεμονιού). 

Υπάρχει ένας ποσοτικός συντελεστής, που καθορίζει την οξύτητα κάθε υδατικού 
ή άλλου υγρού διαλύματος. Ο συντελεστής αυτός συμβολίζεται με pH και διαβάζεται 
ως πε-χα. Παίρνουμε λοιπόν μία ποσότητα καθαρού νερού μέσα στο οποίο δεν 
υπάρχουν καθόλου οξέα. Τότε ο  συντελεστής πε-χα για το καθαρό αυτό νερό είναι εξ 
ορισμού πε-χα = με τον αριθμό 7. Όσο πιο όξινο (ξινό) είναι ένα διάλυμα, τόσο 
μικρότερος είναι ο συντελεστής pH. Όταν ρίξουμε λοιπόν κάποιο οξύ μέσα σε αυτό 
το νερό, τότε ο συντελεστής πε-χα για το διάλυμα που δημιουργείται μικραίνει, 
δηλαδή γίνεται μικρότερος του 7. Έτσι το καθαρότερο νερό της βροχής που θα 
μαζεύαμε στο πιο μακρινό σημείο της γης, δεν έχει pH=7, αλλά περίπου pH=5,6. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και ο καθαρότερος ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει 
τουλάχιστο διοξείδιο του άνθρακα, που με το νερό της βροχής σχηματίζει το ασθενές 
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ανθρακικό οξύ. Οι μετρήσεις του pH  μίας συνηθισμένης βροχής δίνουν τιμές 
μικρότερες βέβαια του 5,6. Η κλίμακα μέτρησης του pH είναι (όπως λένε οι 
Μαθηματικοί) «λογαριθμική», δηλαδή όπως η κλίμακα μέτρησης της έντασης ενός 
σεισμού (κλίμακα Ρίχτερ) ή της έντασης ενός ήχου (κλίμακα Ντεσιμπέλ). Μία 
λογαριθμική κλίμακα έχει ιδιαιτερότητες (τις οποίες θα Σας εξηγήσω με απλό τρόπο, 
στην Ενότητα για την Ηχορύπανση). Συνήθεις τιμές του pH της βροχής είναι μεταξύ 
4,6 και 4,0 όπου όμως σε ειδικές περιπτώσεις έχουν φτάσει μέχρι και 1,5. Βρόχινο 
νερό με pH=1,5 είναι πιο όξινο (ή πιο ξινό) από το ξίδι και λίγο λιγότερο όξινο από 
τα υγρά μπαταρίας αυτοκινήτου. Για να γίνει το τελευταίο κατανοητό, 
χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα: Έχουμε δύο δοχεία με βρόχινο νερό. Το 1ο δοχείο 
έχει pH=1,5. Το 2ο  δοχείο έχει pH=6, δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερο. Η βροχή του 1ου  
δοχείου δεν είναι 4 αλλά 60 φορές πιο όξινη από τη βροχή του 2ου  δοχείου! 

 Τι είναι όμως αυτό, που μπορεί να κάνει τη βροχή τόσο όξινη; Η απάντηση 
βρίσκεται στους γνωστούς μας ρύπους διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, μονοξείδιο του 
αζώτου, διοξείδιο του αζώτου, χλώριο και υδρογονάνθρακες. Από αυτούς τους 
ρύπους με το νερό της βροχής δημιουργούνται διάφορα οξέα σπουδαιότερα των 
οποίων είναι το θειικό οξύ, το νιτρικό οξύ, το υδροχλωρικό οξύ και οργανικά οξέα 
(από τους υδρογονάνθρακες). Η σειρά με την οποίαν αναφέραμε προηγουμένως τα 
διάφορα οξέα αποτελεί και την φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των οξέων αυτών 
στον σχηματισμό της «όξινης βροχής».  

Οι περισσότεροι από Εσάς έχουν σίγουρα συναντήσει το σύμβολο pΗ, ίσως όμως 
να μην το έχουν συνειδητοποιήσει. Για παράδειγμα στην περιγραφή πολλών ειδών 
κρέμας ή σαμπουάν αναφέρεται ότι το παρασκεύασμα έχει pH=5,5 επιδιώκοντας έτσι 
να φανεί, ότι (επειδή το δέρμα έχει pH=5,5), το παρασκεύασμα έχει την ίδια οξύτητα 
με το δέρμα και επομένως δεν το βλάπτει. 

Μία ευρύτερη έννοια από την «όξινη βροχή» είναι τα «όξινα κατακρημνίσματα». 
Με τον όρο αυτό περιγράφουμε την οξίνιση όχι μόνο της βροχής αλλά και του 
χιονιού, της δροσιάς, της πάχνης, της ομίχλης κ.λπ. Για λόγους απλότητας από εδώ 
και στο εξής όταν θα αναφέρουμε τον όρο όξινη  βροχή, θα εννοούμε τη γενική 
έννοια «όξινα κατακρημνίσματα». Είναι αυτονόητο, ότι όξινη  βροχή με τέτοια 
οξύτητα, που αναφέραμε, μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο 
Περιβάλλον. Μερικά παραδείγματα: 

• Στον άνθρωπο, όταν αναπνεύσει αέρα, που περιέχει όξινη ομίχλη. 
• Στα φυτά καταστρέφοντας άμεσα τα φύλλα και έμμεσα τις ρίζες. 
• Στα επιφανειακά νερά (ποτάμια, ρυάκια, λίμνες κ.λπ.) με αποτέλεσμα την 

μείωση ή και πλήρη εξαφάνιση των υδροβίων φυτών, του πλαγκτόν και των 
διαφόρων ειδών ψαριών, που ζουν σε αυτά. 

• Στα κτήρια και στα λοιπά υλικά επιταχύνοντας τη διάβρωσή τους. Αυτή είναι 
η αιτία για την διάβρωση, που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες τα 
μάρμαρα των αρχαίων μνημείων.  

• Στο έδαφος. Καταλήγοντας η όξινη βροχή στο έδαφος μπορεί να 
δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Π.χ. να διαλύσει  τις θρεπτικές ουσίες 
των φυτών με αποτέλεσμα βλάβες στις ρίζες τους ή να διασπάσει ενώσεις με  
βαρέα μέταλλα ελευθερώνοντάς τα. Τα βαρέα μέταλλα όμως μπορούν να 
δημιουργήσουν προβλήματα, είτε στην ανάπτυξη των  φυτών, είτε στην υγεία 
των ανθρώπων και των ζώων μέσω υπογείων υδάτων, του πόσιμου νερού και 
της τροφικής αλυσίδας. 

Η επίδραση της όξινης  βροχής στα επιφανειακά νερά και στο έδαφος μπορεί να 
μετριαστεί, αν ο πυθμένας των επιφανειακών  νερών και το έδαφος είναι αλκαλικά, 
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δηλαδή υλικά, που έχουν αντίθετη συμπεριφορά από τα οξέα. Παραδείγματα 
αλκαλικών υλικών είναι ασβεστώδη πετρώματα, λιπάσματα κ.λπ. 

Η έννοια «όξινη βροχή» χρησιμοποιήθηκε ήδη το 1872 στην Αγγλία, όπου 
μετρήθηκαν και τιμές για pΗ μικρότερες και από 3,5. Παγκόσμιο ενδιαφέρον 
απέκτησε όμως ακριβώς έναν αιώνα αργότερα. Το 1972 κατά τη διάρκεια ενός 
Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 
Σκανδιναβοί επιστήμονες αιτιολόγησαν την οξίνιση των νερών πολλών χιλιάδων 
λιμνών στη Σκανδιναβία και το θάνατο των ψαριών, που ζούσαν σε αυτές, από την 
όξινη βροχή που μεταφέρεται από την Αγγλία και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. 
Π.χ. η Νορβηγία «εισάγει» από τις χώρες που αναφέραμε 5 φορές πιο πολύ όξινη 
βροχή, από αυτή που παράγει η ίδια. Οι διαμαρτυρίες αυτές δεν έμειναν χωρίς 
αποτέλεσμα, επηρεάζοντας την «Πολιτική των υψηλών καπνοδόχων» με την οποία 
θα ασχοληθούμε, όταν περιγράψουμε τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
(βλέπε 10η Ενότητα, σελ. 94). 
 
Εδώ τελειώσαμε με την περιγραφή των δευτερογενών ρύπων, δηλαδή αυτών των 
ρύπων που δημιουργούνται από τους πρωτογενείς ρύπους, όταν αυτοί καταλήξουν 
στην ατμόσφαιρα. Οι σπουδαιότεροι δευτερογενείς ρύποι είναι:   

• Το διοξείδιο του αζώτου που δημιουργείται στην ατμόσφαιρα από το 
μονοξείδιο του αζώτου.   

• Τα φωτοχημικά οξειδωτικά που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα από τους 
υδρογονάνθρακες και το διοξείδιο του αζώτου  υπό την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Αναφέραμε δε, ότι ο σημαντικότερος αντιπρόσωπος  από αυτή 
την ομάδα ουσιών, δηλαδή από τα φωτοχημικά οξειδωτικά είναι το Όζον, το 
οποίο και περιγράψαμε εκτενώς, διαχωρίζοντας μάλιστα τις δύο έννοιες 
«κακό» και «καλό» όζον. 

• Η όξινη βροχή. 
Ρύποι από Διαδικασίες εκτός Καύσης 

Έτσι τώρα, αφού περιγράψαμε όλους τους ρύπους, που δημιουργούνται κατά την 
καύση των καυσίμων, που αποτελούν τα 90% της ολικής ανθρωπογενούς ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας (πρωτογενείς και δευτερογενείς), θα ασχοληθούμε τώρα με τα 
υπόλοιπα 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή με τους ρύπους που 
προέρχονται από όλες τις άλλες διαδικασίες εκτός από την καύση των καυσίμων. 

Είναι γνωστό, ότι όλος ο κόσμος αποτελείται από χημικά στοιχεία και χημικές 
ενώσεις. Παραδείγματα στοιχείων είναι ο Άνθρακας, το Οξυγόνο, το Υδρογόνο, το 
Πυρίτιο κ.λπ. Το Πυρίτιο το αναφέρουμε, επειδή είναι μετά το Οξυγόνο το δεύτερο 
αφθονότερο συστατικό του φλοιού της γης. Παραδείγματα χημικών ενώσεων είναι το 
νερό, η ζάχαρη, το αλάτι, το οινόπνευμα κ.λπ. Όλα αυτά τα στοιχεία και οι ενώσεις 
υπήρχαν και πριν ο άνθρωπος επηρεάσει με τις διάφορες δραστηριότητές του το 
Περιβάλλον. 

Οι έρευνες του ανθρώπου στον τομέα της Χημείας οδήγησαν όμως στη 
δημιουργία οχτώ εκατομμυρίων συνθετικών ενώσεων, επαναλαμβάνω οχτώ 
εκατομμυρίων συνθετικών ενώσεων! Από αυτές οι 100.000 παρασκευάζονται σε 
τεχνική κλίμακα και από αυτές οι 5.000 σε σημαντικές ποσότητες. Τέλος, κάθε χρόνο 
προσφέρονται 1.000 νέες χημικές ουσίες στο εμπόριο. Βέβαια τα τεράστια αυτά 
επιτεύγματα της χημικής βιομηχανίας είναι η έκφραση του βιοτικού μας επιπέδου. 
Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε, ότι παρά τα 
τεράστια επιτεύγματα της χημικής βιομηχανίας, πολλές από τις συνθετικές χημικές 
ενώσεις αποτελούν μεγάλη επιβάρυνση για το Περιβάλλον, με αντίστοιχες επιπτώσεις 
στους «αποδέκτες», δηλαδή στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά κ.λπ. Μάλιστα έχει 
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δημιουργηθεί και ειδικός κλάδος της Χημείας, που λέγεται «Οικολογική Χημεία»    
(ή Περιβαλλοντική Χημεία). 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά, για τον οικιακό τομέα και για 
τον γεωργικό τομέα παραδείγματα από ουσίες και υλικά της καθημερινής μας ζωής, 
που είναι σε θέση να βλάψουν το φυσικό Περιβάλλον και ειδικά την ατμόσφαιρα, με 
τη ρύπανση της οποίας ασχολούμεθα τώρα. 

 
Οικιακός Τομέας 

Και ξεκινάμε με τον Οικιακό Τομέα και συγκεκριμένα με τη ρύπανση των 
εσωτερικών χώρων. Οι εσωτερικοί χώροι, δηλαδή το εσωτερικό των σπιτιών, των 
εργοστασίων, των γραφείων, των καταστημάτων, των νοσοκομείων, των οχημάτων 
κ.λπ. αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Περιβάλλοντος του ανθρώπου. Η συνολική 
παραμονή των ανθρώπων μέσα στους εσωτερικούς χώρους είναι τόσο μεγαλύτερη, 
όσο μικρότερη είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία. Έτσι στο βόρειο ημισφαίριο η 
συνολική παραμονή των ανθρώπων μέσα στους εσωτερικούς χώρους είναι τόσο 
μεγαλύτερη, όσο πιο βόρεια είναι μία χώρα. Εκτός όμως αυτού υπάρχουν ομάδες 
ανθρώπων, π.χ. μικρά παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένοι, που είναι υποχρεωμένοι να 
ζουν σχεδόν αποκλειστικά σ’ έναν εσωτερικό χώρο. 

Η επιβάρυνση του ανθρώπου από ένα ρύπο, που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, 
είναι φυσικό να είναι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο μικρότερη από ότι έξω στους 
ελεύθερους χώρους. Αυτό τουλάχιστο ισχύει για τους περισσότερους ρύπους. 

Αντ’ αυτού όμως η συγκέντρωση ρύπων, που εκπέμπονται μέσα στους 
εσωτερικούς χώρους, μπορεί να πάρει απειλητικές τιμές μέσα στους εσωτερικούς 
χώρους. Παραδείγματα πηγών, που εκπέμπουν ρύπους μέσα στους εσωτερικούς 
χώρους, εκτός από το κάπνισμα στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς στην 5η Ενότητα 
(βλέπε σελ. 42): Υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομή όπως χρώματα,  
βαφές, βερνίκια, λάκκες, διαλύτες, εξοπλισμοί, κόντρα πλακέ, έπιπλα, συντηρητικά 
ξύλου, απορρυπαντικά κ.λπ. Οι ρύποι που εκπέμπονται από αυτές τις πηγές ρύπων 
έχουν ονομασίες διαφόρων χημικών ενώσεων  που δεν είναι συνήθεις για μη 
Ειδικούς. Παρ ۥόλα ταύτα εδώ θα αναφέρουμε μερικούς τέτοιους ρύπους εσωτερικών 
χώρων απλώς για να τους έχετε ακούσει μια φορά. Παραδείγματα λοιπόν ρύπων, που 
εκπέμπονται σε εσωτερικούς χώρους είναι: Υδρογονάνθρακες, εστέρες, κετόνες και 
κυρίως  φορμαλδεΰδη . Από τους ρύπους αυτούς άλλοι εκπέμπονται περιστασιακά 
όπως π.χ. μετά από μία ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, άλλοι τακτικά όπως π.χ. 
μετά από καθαριότητα του εσωτερικού χώρου με χρήση απορρυπαντικών και άλλοι 
μόνιμα όπως π.χ. φορμαλδεΰδη, που χρησιμοποιείται σαν ενωτικό μέσο για κόντρα 
πλακέ ή σαν αφρώδες υλικό για να καλύψει κοιλότητες. Ατμοί φορμαλδεΰδης σε 
μεγάλη συγκέντρωση προξενούν πονοκέφαλο και ερεθισμό των αναπνευστικών 
οργάνων. Για την φορμαλδεΰδη υπάρχει υπόνοια, ότι είναι καρκινογόνος. Για τους 
ρύπους, που εκπέμπονται περιστασιακά ή τακτικά, ανακούφιση προσφέρει ο συχνός 
εξαερισμός του εσωτερικού χώρου. Για τους ρύπους, που εκπέμπονται μόνιμα, ο 
συχνός εξαερισμός καλυτερεύει απλώς την κατάσταση. Σκοπιμότερο όμως είναι η 
επιλογή των υλικών, που προαναφέραμε, να γίνεται και με γνώμονα, αν τα υλικά    
είναι φιλικά προς το Περιβάλλον.  Π.χ. στη Γερμανία προϊόντα από ξύλο (π.χ. έπιπλα) 
με ιδιαίτερα λίγη φορμαλδεΰδη αποκτούν μία ετικέτα στην οποία αναγράφεται: 
«φιλικό προς το Περιβάλλον, επειδή είναι φτωχό σε φορμαλδεΰδη». 

Στο Κεφάλαιο Εσωτερικοί Χώροι είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε έναν ειδικό 
ρύπο, που ναι μεν είναι ρύπος εσωτερικών χώρων, δεν προέρχεται όμως από ουσίες, 
που χρησιμοποιούμε στους εσωτερικούς χώρους. Πρόκειται για το ραδιενεργό 
στοιχείο ραδόνιο. Δηλαδή στο έδαφος της γης και στα πετρώματα κάτω από το 
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έδαφος, υπάρχει πάντα μία μικρή ποσότητα του στοιχείου ράδιο. Από τη ραδιενεργό 
διάσπαση του ραδίου δημιουργούνται ίχνη ραδονίου, που διεισδύουν τόσο στην 
ατμόσφαιρα όσο και μέσω των θεμελίων στα κτήρια. Επειδή το ραδόνιο είναι 
βαρύτερο από όλα τα γνωστά αέρια π.χ. είναι 7,5 φορές βαρύτερο από τον αέρα, 
γίνεται κατανοητό, ότι το ραδόνιο στην ατμόσφαιρα βρίσκεται (αφού είναι τόσο 
βαρύ) μόνο κοντά στο έδαφος. Η δε συγκέντρωσή του είναι στους μεν εσωτερικούς 
χώρους γενικά, μέχρι 5 φορές μεγαλύτερη από ότι έξω στην ατμόσφαιρα, στα δε 
υπόγεια των κτηρίων μέχρι και 10 φορές μεγαλύτερη από ότι έξω στην ατμόσφαιρα. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ραδιενεργό στοιχείο ραδόνιο θεωρείται η 
κυριότερη αιτία για καρκίνο των πνευμόνων μετά το κάπνισμα. Συχνός εξαερισμός 
των κτηρίων μειώνει τον κίνδυνο από το ραδόνιο, αν και το σημαντικότερο είναι η 
θέση του κτηρίου να είναι προτερηματική (εις ότι αφορά στο έδαφος κάτω από το 
κτήριο). 

Γεωργικός Τομέας 
Τώρα εγκαταλείπουμε τον οικιακό τομέα για να ασχοληθούμε με ρύπους που 
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργούνται στον γεωργικό τομέα. Σε σύγκριση 
με άλλες τεχνολογίες η γεωργία έχει εξ αντικειμένου μία ευεργετική ιδιότητα ως προς 
την ποιότητα του αέρα. Δηλαδή, με τη φωτοσύνθεση τα πράσινα μέρη των φυτών 
(π.χ. τα φύλλα) μετατρέπουν με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας, το διοξείδιο 
του άνθρακα της ατμόσφαιρας και το νερό σε οξυγόνο και υδατάνθρακες. Έτσι δρουν 
σαν «απορροφητήρες» του διοξειδίου του άνθρακα μειώνοντας το βλαβερό 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου (βλέπε Ενότητα 6 και 7 σελ. 47 και 56). Η 
γεωργική τεχνολογία όμως έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Μερικά 
παραδείγματα είναι: 

Τα Γεωργικά Φάρμακα 
Γεωργικό φάρμακο είναι κάθε ουσία ή μείγμα ουσιών, που χρησιμοποιείται, όταν 

τα γεωργικά προϊόντα παράγονται, επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται. Παραδείγματα 
γεωργικών φαρμάκων είναι τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα, τα βακτηριοκτόνα, τα 
ζιζανιοκτόνα, τα τρωκτικοκτόνα π.χ. κατά των αρουραίων, τα κοχλιοκτόνα, δηλαδή 
ενάντια στα σαλιγκάρια κ.λπ. 

Οι δραστικές ουσίες των γεωργικών φαρμάκων είναι πάνω από 3 000 και τα 
σκευάσματα των ουσιών αυτών είναι πάνω από 12 000. Μερικά παραδείγματα είναι 
οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, όπως είναι π.χ. το γνωστό σε όλους εντομοκτόνο 
DDT, που χρησιμοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλες ποσότητες παγκοσμίως μετά το 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχουν ήδη απαγορευτεί σε πολλές χώρες. Άλλες 
ουσίες γεωργικών φαρμάκων είναι διάφορες φωσφορικές ενώσεις, ή ενώσεις 
αρσενικού, υδραργύρου, μολύβδου, σεληνίου, βρωμίου κ.λπ. 

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων βοηθά αποτελεσματικά στην αύξηση της 
γεωργικής παραγωγής, εξασφαλίζοντας έτσι τη διατροφή του συνεχώς αυξανόμενου 
πληθυσμού της γης. Δημιουργεί όμως και σοβαρά οικολογικά προβλήματα, όταν 
καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος. 

Υπό δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες δραστικές ουσίες των γεωργικών 
φαρμάκων μπορούν να παρασυρθούν από τον αέρα και να καταλήξουν μέσω της 
ατμόσφαιρας σε διαφορετική περιοχή απ’ αυτήν, όπου θεωρήθηκε σκόπιμη η χρήση 
τους. Μάλιστα έχει διαπιστωθεί, ότι μέχρι και τα 90% της ποσότητας των δραστικών 
ουσιών των γεωργικών φαρμάκων μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο και να 
καταλήξουν σε άλλους τόπους από αυτόν τον τόπο που χρησιμοποιήθηκαν. 

Το DDT και παρόμοιες ενώσεις έχουν μεγάλη διάρκεια παραμονής στο 
Περιβάλλον. Όπως όμως θα εξηγήσουμε σε επόμενες Ενότητες, όταν η διάρκεια 
παραμονής στην ατμόσφαιρα ενός αερίου ρύπου είναι περισσότερα χρόνια, τότε ο 
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ρύπος αυτός μεταφέρεται σε όλη την υδρόγειο. Το DDT και παρόμοιες ενώσεις έχουν 
όμως και μεγάλη διαλυτότητα στο λίπος. Έτσι ανιχνεύθηκαν στους λιπώδεις ιστούς 
ζωικών οργανισμών σχεδόν σε όλον τον πλανήτη ακόμη και στην Ανταρκτική, 
δηλαδή κοντά στο Νότιο Πόλο παρ’ ότι δε χρησιμοποιήθηκαν ποτέ εκεί . 

Καλλιέργεια Ρυζιού 
Μία άλλη δραστηριότητα στο Γεωργικό Τομέα που δημιουργεί προβλήματα στην 
Ατμόσφαιρα είναι η καλλιέργεια ρυζιού. Κατά την καλλιέργεια ρυζιού εκπέμπονται 
μεγάλες ποσότητες μεθανίου. Το μεθάνιο όμως  ενισχύει το βλαβερό ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως εξηγήσαμε στις Ενότητες 6 και 7 (βλέπε σελ. 47 
και 56) 

Λιπάσματα 
Μία  άλλη δραστηριότητα στο Γεωργικό Τομέα που δημιουργεί προβλήματα στην 
Ατμόσφαιρα είναι η υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων κυρίως νιτρικών λιπασμάτων, που 
έχει σαν συνέπεια την εκπομπή του αερίου υποξείδιο του αζώτου. Και το υποξείδιο 
του αζώτου όμως ενισχύει, όπως προηγουμένως και το μεθάνιο, το βλαβερό 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Η διασπορά των λυμάτων των ζώων στους αγρούς, δηλαδή τα διάφορα είδη 
κοπριάς, υπό τη μορφή της οργανικής λίπανσης δημιουργεί ενοχλητικές μυρωδιές. 

Τελειώνουμε τον τομέα της γεωργίας αναφέροντας, ότι αλλεργικά άτομα 
υποφέρουν την μεν άνοιξη και το καλοκαίρι από τη πτήση της γύρης, το δε καλοκαίρι 
και φθινόπωρο από την πτήση μικρών σπόρων. 
 
Εδώ τελειώσαμε την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύπων της ατμόσφαιρας που 
προέρχονται από άλλες διαδικασίες εκτός της καύσης των καυσίμων και οι οποίες 
αποτελούν τα 10% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 

Έχοντας όμως ήδη περιγράψει τους σημαντικότερους ρύπους της ατμόσφαιρας, 
που δημιουργούνται κατά την καύση των καυσίμων και οι οποίοι ρύποι αποτελούν τα 
υπόλοιπα 90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, ολοκληρώσαμε εδώ όλη τη ρύπανση 
της ατμόσφαιρας. 

Φυσική Ρύπανση της Ατμόσφαιρας 
Ανάλογα με την προέλευση των ρύπων διακρίνουμε την ανθρωπογενή ρύπανση της 
ατμόσφαιρας και τη φυσική ρύπανση της ατμόσφαιρας. Όλα όσα περιγράψαμε μέχρι 
τώρα αφορούσαν στην ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας. Έτσι θα κλείσουμε 
το Κεφάλαιο «Ρύπανση της Ατμόσφαιρας» ασχολούμενοι τώρα με τους λεγόμενους 
φυσικούς ρυπαντές της ατμόσφαιρας. 

Μερικά παραδείγματα φυσικών ρυπαντών είναι: 
• Εκρήξεις ηφαιστείων. Αυτές χαρακτηρίζονται από σποραδικές αλλά 

συγχρόνως και πολύ έντονες εκπομπές ρύπων. Σε εκρήξεις ηφαιστείων 
μπορούν σε διάστημα μερικών  ημερών να καταλήξουν στην ατμόσφαιρα 
εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα, τέφρας 
και σκόνης. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε την τελευταία έκρηξη του 
ηφαιστείου Ελ Κιχιόν στο Μεξικό το 1982. Εντός μόνο τριών ημερών 
ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα περίπου 7 εκατομμύρια τόνοι διοξείδιο του 
θείου και περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι στάχτη και σκόνη. Μέσα σε 3 
εβδομάδες όλα αυτά τα υλικά γύρισαν γύρω από όλη τη γη εμποδίζοντας ένα 
μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να φτάσει στην επιφάνεια της γης με 
αποτέλεσμα η θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα να μειωθεί κατά 0,2°C.  Σε μία 
έκρηξη ηφαιστείου καταλήγουν στην ατμόσφαιρα και μικρότερες ποσότητες 
άλλων αερίων, όπως π.χ. μονοξείδιο του άνθρακα, θείο, υδρογονάνθρακες 
κ.λπ. 
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• Φυσικές πυρκαγιές σε δάση, σαβάνες και στην εν γένει βλάστηση 
συνοδευόμενες από εκπομπές ρύπων, όπως τους περιγράψαμε κατά την καύση 
των καυσίμων. Οι σπουδαιότεροι ρύποι που δημιουργούνται στις φυσικές 
πυρκαγιές είναι επομένως διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα , 
διοξείδιο του θείου, υδρογονάνθρακες κ.λπ. 

• Αμμοθύελλες με τις οποίες π.χ. πολλές φορές άμμος από τη Σαχάρα φτάνει 
όχι μόνο μέχρι την Ελλάδα αλλά και μέχρι την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. 

• Χημικές διαδικασίες κατά την διάρκεια καταιγίδων με εκπομπές π.χ. οξειδίων 
του αζώτου. 

• Διαδικασίες αποσύνθεσης, δηλαδή σάπισμα οργανικής ύλης ή και διάβρωσης, 
που έχουν σα συνέπεια εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αμμωνίας, 
υδρογονανθράκων όπως π.χ. μεθανίου κ.λπ. 

Βεβαίως η φυσική ρύπανση του Περιβάλλοντος υπήρχε και θα υπάρχει πάντα, 
αποτελώντας μαζί με την ανθρωπογενή, τη γενική ρύπανση του Περιβάλλοντος. 

Οι Ειδικοί έχουν σήμερα υπολογίσει, ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας προέρχεται 
και σήμερα κυρίως από φυσικές πηγές και ότι μόνο ένα μέρος είναι ανθρωπογενές. 
Αυτή όμως η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση είναι τόσο σοβαρή, ώστε δεν 
απειλεί μόνο την υγεία των ανθρώπων αλλά και την οικολογική ισορροπία 
ολόκληρου του πλανήτη γη, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την προστασία της 
ατμόσφαιρας. 
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9η Ενότητα: 

Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα. Λοφίο. Διάχυση. 
Χημικός Μετασχηματισμός. Ξηρή Απόθεση. Υγρή Απόθεση. 
Εκπομπή, Μετάδοση, Ρυπογόνος Επιβάρυνση των Ρύπων.  
 

Σύντομη Γενική Περίληψη 
Σήμερα θέτουμε το ερώτημα, τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην προσπάθειά 

μας να Σας ενημερώσουμε γύρω από τα προβλήματα τους Περιβάλλοντος; Συνολικά  
ολοκληρώσαμε την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύπων που επιβαρύνουν την 
ατμόσφαιρα., δηλαδή το πρώτο από τα 3 μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος.  

Προς τούτο περιγράψαμε κατ ۥαρχάς τους σημαντικότερους ρύπους, που 
δημιουργούνται από τις διαδικασίες της καύσης των καυσίμων και αποτελούν τα 90% 
της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Εδώ απλώς αναφέρουμε, ότι οι σημαντικότεροι 
ρύποι από την καύση των καυσίμων είναι: Μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες, αιθάλη, μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο και 
τριοξείδιο του θείου,   υδρόθειο, στερεά σωματίδια, βαρέα μέταλλα, χλώριο, φθόριο, 
διοξίνες και φουράνια.  

Στη συνέχεια εξηγήσαμε πώς από αυτούς τους πρωτογενείς ρύπους, που 
δημιουργούνται στο θάλαμο καύσης των καυσίμων, προκύπτουν, όταν αυτοί οι ρύποι 
καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, οι λεγόμενοι δευτερογενείς ρύποι, όπως το διοξείδιο 
του αζώτου και τα φωτοχημικά οξειδωτικά με κύριο αντιπρόσωπο το όζον. Κατόπιν 
εξηγήσαμε, ότι υπάρχει το λεγόμενο «κακό όζον», που βρίσκεται κοντά στην 
επιφάνεια της γης, δηλαδή στην τροπόσφαιρα και έχει αρνητικές ιδιότητες για τον 
άνθρωπο, τα φυτά και τα υλικά. Στη συνέχεια εξηγήσαμε, ότι υπάρχει και το 
λεγόμενο «καλό όζον», που βρίσκεται στο δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας επάνω 
από την επιφάνεια της γης, δηλαδή στην στρατόσφαιρα. Το «καλό όζον» έχει την 
πολύ καλή ιδιότητα, ότι φιλτράρει ένα μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους 
ακτινοβολίας που έρχεται από τον Ήλιο, κάνοντας έτσι δυνατή την διατήρηση της 
ζωής επάνω στη γη μας. Επίσης εξηγήσαμε την όξινη βροχή.  

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το πολύ σημαντικό πρόβλημα του καπνίσματος. 
Κατόπιν μας απασχόλησαν τα υπόλοιπα 10% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, δηλαδή 
οι ρύποι που δημιουργούνται από τον οικιακό και γεωργικό τομέα. Όλα όσα 
αναφέραμε μέχρι τώρα, ανήκουν στην ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργεί ο άνθρωπος.  

Υπάρχει όμως και η φυσική ρύπανση της ατμόσφαιρας, που οφείλεται π.χ. σε 
εκρήξεις ηφαιστείων, σε φυσικές πυρκαγιές (σε δάση, σαβάνες και στην εν γένει 
βλάστηση), σε αμμοθύελλες, σε χημικές διαδικασίες κατά την διάρκεια καταιγίδων 
και σε διαδικασίες αποσύνθεσης ή και διάβρωσης. 

Στο ενδιάμεσο, προκειμένου να αποφευχθεί ίσως κάποια μονοτονία από την 
συνεχή περιγραφή μόνο ρύπων, περιγράψαμε λεπτομερώς τόσο το φυσικό όσο και το 
βλαβερό ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Το τελευταίο είναι υπεύθυνο 
για την κλιματική αλλαγή του Πλανήτη μας. 

Διασπορά ή Εξάπλωση των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία των ρύπων, είτε αυτοί είναι 
ανθρωπογενείς, είτε είναι φυσικοί. Τώρα θα περιγράψουμε, πώς αυτοί οι ρύποι 
φτάνουν στο φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος και 
πώς έτσι μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς «αποδέκτες». 
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Στη συνέχεια θα χρειαστεί να περιγράψουμε με Σχήματα περισσότερα φυσικά 
φαινόμενα στην οριζόντια διεύθυνση και προκειμένου τα Σχήματα αυτά να είναι 
καλλίτερα ευανάγνωστα, θα υπάρχουν σε πλαγιαστή μορφή. 

Οι ρύποι που προέρχονται από την καύση οποιουδήποτε καυσίμου, καταλήγουν 
στην ατμόσφαιρα (βλέπε Σχήμα 2, σελ. 79): 

• Στην περίπτωση ενός βιομηχανικού λέβητα μέσω της καπνοδόχου, 
• Στην περίπτωση ενός οχήματος μέσω της εξάτμισης, 
• Στην περίπτωση ενός αεροπλάνου μέσω των ακροφυσίων, δηλαδή μέσω του 

ακραίου τμήματος των κινητήρων.  
• Στην περίπτωση μιας ανοιχτής φωτιάς, π.χ. μιας πυρκαγιάς δάσους,    

απευθείας στην ατμόσφαιρα.  
Σε μια έκρηξη ηφαιστείου, δηλαδή στην περίπτωση της φυσικής ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας, οι ρύποι καταλήγουν στην ατμόσφαιρα  μέσω του κρατήρα, ενώ σε 
ορισμένες βιομηχανικές διαδικασίες μέσω των ανοιγμάτων του κτηρίου, δηλαδή 
μέσω της πόρτας, των παραθύρων ή του τεχνητού συστήματος εξαερισμού του 
κτηρίου. 

Πριν ξεκινήσω όμως με την περιγραφή της διασποράς, δηλαδή της εξάπλωσης 
των ρύπων στην ατμόσφαιρα, θα ήθελα να εισαγάγω μία πολύ σημαντική έννοια, 
δηλαδή την έννοια της συγκέντρωσης ενός ρύπου κατ' αρχάς στην ατμόσφαιρα. Στην 
2η Ενότητα, σελ 18 είχαμε αναφέρει την πολύ σημαντική για το Περιβάλλον «αρχή 
του Παράκελσου». Τα αυθεντικά λόγια του Παράκελσου είναι: «Όλα τα πράγματα 
είναι δηλητήριο και τίποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η δόση ορίζει, αν κάτι είναι 
δηλητήριο ή όχι….». Στην 2η Ενότητα, σελ.19 αναφέραμε, ότι ένας μέσος άνθρωπος 
αναπνέει ημερησίως 15 έως 20 κυβικά μέτρα αέρα. Αφού όμως γνωρίζουμε ποιόν 
όγκο αέρα αναπνέει ο άνθρωπος ημερησίως, αρκεί προκειμένου να ορίσουμε τη δόση 
ενός ρύπου που δέχεται ο άνθρωπος ημερησίως, να γνωρίζουμε ποια ποσότητα του 
ρύπου υπάρχει π.χ. σε ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτό όμως ακριβώς, δηλαδή η 
ποσότητα ενός ρύπου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο του αέρα της ατμόσφαιρας 
ονομάζεται συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα. Ας κάνουμε όμως ένα 
αριθμητικό παράδειγμα.  Έστω λοιπόν, ότι υπάρχει στην ατμόσφαιρα ο ρύπος 
διοξείδιο του θείου και ότι η συγκέντρωσή του είναι μισό  γραμμάριο διοξειδίου του 
θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα. Η δόση σε διοξείδιο του θείου που δέχεται 
ένας άνθρωπος σε μία ημέρα είναι λοιπόν ίση με τη συγκέντρωση του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα, δηλαδή μισό γραμμάριο διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο 
αέρα πολλαπλασιασμένη επί τον όγκο του αέρα που αναπνέει ο άνθρωπος σε μία 
ημέρα, π.χ. 20 κυβικά μέτρα αέρα. Δηλαδή, η δόση σε διοξείδιο του θείου που 
δέχεται ο άνθρωπος συνολικά σε μία ημέρα, είναι  μισό γραμμάριο ανά κυβικό μέτρο 
αέρα επί 20 κυβικά μέτρα αέρα = 10 γραμμάρια διοξειδίου του θείου. Έτσι έγινε 
αντιληπτή η σημασία της έννοιας συγκέντρωση ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα. Στην 
2η Ενότητα, σελ.18 είχαμε αναφέρει, ότι Ειδικοί  Επιστήμονες έχουν ορίσει για όλους 
τους σημαντικούς ρύπους οριακές τιμές για τη δόση του εκάστοτε ρύπου, δηλαδή 
δόσεις  που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος, δίχως αυτό να έχει την οποιαδήποτε 
συνέπεια στην υγεία του (επ' αυτού θα επανέλθουμε σε άλλη Ενότητα). Είναι δε 
φανερό, ότι ένας ρύπος στην ατμόσφαιρα είναι τόσο ποιο επικίνδυνος π. χ. για τον 
άνθρωπο, όσο η συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι μεγαλύτερη. 

Μετά από αυτή τη σημαντική παρένθεση επιστρέφουμε τώρα στη διασπορά των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα.. 

Κατ' αρχάς  θα περιγράψουμε τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι 
συνθήκες είναι «κανονικές». Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος, στο οποίο γίνεται η 
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διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι επίπεδο και οι μετεωρολογικές 
συνθήκες είναι «κανονικές». Αργότερα θα περιγράψουμε τη διασπορά των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα, όταν π.χ. η διασπορά των ρύπων γίνεται μέσα σε μία κοιλάδα ή οι 
μετεωρολογικές συνθήκες είναι «ειδικές», όπως π.χ. όταν επικρατεί άπνοια ή όταν 
υπάρχει ένα λεγόμενο στρώμα αέρα στην ατμόσφαιρα, στο οποίο επικρατεί 
θερμοκρασιακή αναστροφή. Όλα αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε λεπτομερώς με απλό 
και κατανοητό τρόπο, όταν θα Σας εξηγήσω το χειμερινό και καλοκαιρινό «Νέφος». 

Την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα  θα την περιγράψουμε για την 
περίπτωση, που τα καυσαέρια δημιουργούνται κατά την καύση οποιουδήποτε 
καυσίμου σε ένα λέβητα και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα μέσω μίας καπνοδόχου 
(βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82). Η διασπορά των ρύπων οποιασδήποτε άλλης προέλευσης 
είναι μία ειδική περίπτωση αυτού, που θα περιγράψουμε. 

Όταν τα καυσαέρια καταλήγουν στην ατμόσφαιρα εγκαταλείποντας την 
καπνοδόχο (βλέπε Σχήμα 3,σελ. 82), καταλαμβάνουν ένα χώρο με ένα ορισμένο 
σχήμα. Τον χώρο αυτό με το περιεχόμενό του τον ονομάζουμε θύσανο (από την 
αγγλική λέξη plume). Τον θύσανο κατά κανόνα δεν τον βλέπουμε, γιατί σχεδόν όλοι 
οι ρύποι είναι άχρωμοι. Υπάρχουν όμως δύο ειδικές περιπτώσεις, που μπορούμε να 
δούμε τον θύσανο, δηλαδή τον χώρο που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια 
εγκαταλείποντας την καπνοδόχο. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι: 

1. Όταν η καύση του καυσίμου δεν είναι καλά ρυθμισμένη, με αποτέλεσμα τα 
καυσαέρια να περιέχουν πολύ καπνό (βλέπε 3η Ενότητα, σελ. 28), διότι τότε ο 
θύσανος έχει χρώμα μαύρο και επομένως μπορούμε να δούμε το σχήμα του 
θυσάνου. 

2. Όταν τα καυσαέρια περιέχουν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του αζώτου, που 
έχει χρώμα καφετί (βλέπε Ενότητα 4η , σελ. 29), διότι τότε ο θύσανος έχει 
χρώμα καφέ και επομένως μπορούμε πάλι να δούμε το σχήμα του θυσάνου. 

Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, που μπορούμε να δούμε το σχήμα του θυσάνου, 
δηλαδή του χώρου που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια εγκαταλείποντας την 
καπνοδόχο (αλλά και εν γένει την πηγή τους), αναγνωρίζουμε, ότι το σχήμα του 
θυσάνου είναι περίπου σα χωνί που ξεκινάει από την έξοδο της καπνοδόχου.  

Κύριο και κοινό χαρακτηριστικό της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
είναι, ότι από τη στιγμή που καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, μεταφέρονται στην 
διεύθυνση, που φυσάει ο άνεμος (στο Σχήμα 3, σελ. 82 έχουμε παραδεχτεί, ότι ο 
άνεμος φυσάει από αριστερά προς τα δεξιά). 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διασποράς των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα είναι, 
ότι αυτή συντελείται σε δύο φάσεις. 

«Λοφίο» 
Στην πρώτη φάση (βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82) τα καυσαέρια εγκαταλείπουν την 
καπνοδόχο στο σημείο Α έχοντας κατ' αρχάς μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα. Όταν όμως ένα πακέτο αέρα έχει μεγαλύτερη 
θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα αέρα είναι ελαφρύτερο από αυτόν και επομένως 
ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα επάνω. Επομένως, λόγω της μεγαλύτερης 
θερμοκρασίας των καυσαερίων από τον περιβάλλοντα αέρα στην έξοδο από την 
καπνοδόχο, τα καυσαέρια ανεβαίνουν κατακόρυφα προς τα επάνω. Αυτό λέγεται 
θερμική άνωση και το ότι τα καυσαέρια ανεβαίνουν κατακόρυφα προς τα επάνω 
ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, που οι ρύποι έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από τον 
περιβάλλοντα αέρα. 

Τα καυσαέρια έχουν όμως στην έξοδο από την καπνοδόχο στο σημείο Α και μία 
ταχύτητα εξόδου από την καπνοδόχο. Το γεγονός, ότι η μάζα των καυσαερίων έχει 
μία ταχύτητα στην έξοδο από την καπνοδόχο, ονομάζεται στην Φυσική ορμή με  
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αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κινηθούν στη διεύθυνση του άξονα της καπνοδόχου, 
δηλαδή επίσης κατακόρυφα προς τα επάνω. Το ίδιο ισχύει (βλέπε και Σχήμα 2, σελ. 
82) για την περίπτωση του ηφαιστείου. Στην περίπτωση όμως ενός οχήματος τα 
καυσαέρια λόγω της ορμής τους κινούνται παράλληλα με την εξάτμιση, δηλαδή 
παράλληλα προς το δρόμο, ενώ στην περίπτωση του αεροπλάνου αντίθετα με τη 
διεύθυνση πτήσης του. 

Μετά από ορισμένη ώρα (βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82) η θερμοκρασία των 
καυσαερίων έχει εξισωθεί με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα και η ταχύτητα, 
που είχαν τα καυσαέρια  στην έξοδο της καπνοδόχου, έχει γίνει μηδέν. Τότε τα 
καυσαέρια έχουν φτάσει στο σημείο Β. Η καμπύλη  ΑΒ του άξονα του θυσάνου είναι 
συνέπεια τριών κινήσεων των καυσαερίων, δηλαδή δύο κινήσεων κατακόρυφα προς 
τα επάνω (θερμική άνωση και ορμή) και μίας κίνησης προς τα δεξιά (διεύθυνση 
ανέμου).  

Η ανύψωση των καυσαερίων από το Α στο Β ονομάζεται «λοφίο». Το λοφίο είναι 
πολύ σημαντικό, διότι καθιστά το «ενεργό ύψος» της καπνοδόχου h  μεγαλύτερο από 
το γεωμετρικό της ύψος H κατά το λοφίο  Δh (βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82). Το λοφίο 
είναι πράγματι πολύ σημαντικό, διότι, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, όσο πιο 
μεγάλο είναι το «ενεργό ύψος» της καπνοδόχου h, τόσο καλλίτερο είναι αυτό για το 
Περιβάλλον.  
Στο σημείο Β έχει τελειώσει η πρώτη φάση της διασποράς των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα. Τα δε καυσαέρια από το σημείο Β και μετά κινούνται με την ίδια 
ταχύτητα, όπως ο άνεμος. 

Διάχυση 
Από το σημείο Β αρχίζει η δεύτερη φάση της διασποράς των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα. Η δεύτερη αυτή φάση είναι κοινή, ανεξάρτητα από την προέλευση των 
ρύπων, δηλαδή ανεξάρτητα από το εάν οι ρύποι προήλθαν από μία καπνοδόχο 
εργοστασίου, κρατήρα ηφαιστείου, εξάτμιση οχήματος, ακροφύσιο αεροπλάνου κ.λπ. 
Η χρονική διάρκεια της δεύτερης φάσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη 
φάση. Κατά τη δεύτερη φάση εκτός από τη δύναμη του ανέμου, που έτσι και αλλιώς 
δρα στους ρύπους από τη στιγμή που αυτοί φτάνουν στην ατμόσφαιρα (σημείο Α) και 
μεταφέρει τους ρύπους στην διεύθυνση του ανέμου, καθοριστικό για την διασπορά 
των ρύπων είναι το φαινόμενο της «διάχυσης». 

Το φαινόμενο της διάχυσης  θα το κάνουμε κατανοητό στο απλούστερο 
παράδειγμα της «μοριακής» διάχυσης. Έστω, ότι σε ένα δωμάτιο δεν υπάρχει ίχνος 
αρώματος. Στο κέντρο του δωματίου πατάμε μία φορά ένα σπρέι, από το οποίο φεύγει 
μία μικρή ποσότητα αρώματος. Την στιγμή που πατάμε το σπρέι η συγκέντρωση του 
αρώματος στη θέση του σπρέι είναι πολύ μεγάλη, ενώ η συγκέντρωση του αρώματος 
σε όλον τον υπόλοιπο χώρο του δωματίου είναι μηδέν.  Όσο περνάει όμως ο χρόνος, 
μπορούμε να μυρίσουμε το άρωμα όλο και πιο μακριά από το κέντρο του δωματίου 
σε οποιαδήποτε διεύθυνση, έτσι ώστε μετά από λίγο χρόνο μπορούμε να μυρίσουμε 
το άρωμα και στο πιο μακρινό σημείο του δωματίου. Αυτό οφείλεται στη διάχυση, 
βάσει της οποίας με την πάροδο του χρόνου εξισώνονται οι διαφορές της 
συγκέντρωσης μίας ουσίας σε ένα χώρο. 

 Το φαινόμενο της διάχυσης είναι καθοριστικό και μέσα στο θύσανο, μόνο που 
μέσα στον θύσανο, δηλαδή μέσα στο κάτω μέρος της ατμόσφαιρας, δεν είναι 
«μοριακή», αλλά «τυρβώδης» (το τελευταίο μη Σας απασχολεί, το ανέφερα μόνο για 
τους πολύ προχωρημένους). Όταν λοιπόν είμαστε στο σημείο Β, η συγκέντρωση των 
ρύπων μέσα στο θύσανο είναι πολύ μεγάλη,  ενώ στην υπόλοιπη ατμόσφαιρα (έξω 
από το θύσανο) είναι μηδέν ή πολύ μικρή. Φανταζόμαστε το Σχήμα 3, σελ. 82 έτσι, 
ώστε το έδαφος να είναι οριζόντιο. Λόγω όμως της διάχυσης, αν από το σημείο Β 
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κοιτάξουμε προς την διεύθυνση του ανέμου (δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά) οι 
ρύποι εξαπλώνονται προς όλες τις διευθύνσεις, δηλαδή προς τα επάνω, κάτω, δεξιά 
και αριστερά. Όπως όμως εξηγήσαμε και στην μοριακή διάχυση, η εξάπλωση των 
ρύπων γίνεται με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη. Αυτό όμως σημαίνει, ότι όσο περνάει 
η ώρα, ο θύσανος λαβαίνει τη μορφή ενός χωνιού, δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε 
από την πηγή των καυσαερίων, τα καυσαέρια καταλαμβάνουν έναν όλο και 
μεγαλύτερο χώρο, δηλαδή αραιώνουν τόσο και περισσότερο, δηλαδή η συγκέντρωσή 
τους γίνεται όλο και μικρότερη, κάτι που σημαίνει, ότι γίνονται λιγότερο επικίνδυνοι 
για τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες.  

Κυρίες και Κύριοι με τα προηγούμενα προσπάθησα πολύπλοκα φυσικά 
φαινόμενα να Σας τα εξηγήσω με πολύ απλά λόγια. Αν αυτό δεν έγινε τελείως 
κατανοητό, δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να συγκρατήσετε οπωσδήποτε 
όμως το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή όσο τα καυσαέρια απομακρύνονται από την πηγή 
που προήλθαν, τόσο ποιο πολύ αραιώνουν και επομένως τόσο λιγότερο βλαβερά 
γίνονται. 

Αυτό όμως είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, που αν το γνωρίζουμε και το 
εφαρμόζουμε, μπορούμε να λιγοστέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η 
ρύπανση της ατμόσφαιρας σε εμάς. Μερικά παραδείγματα είναι: 

• Παράδειγμα πρώτο. Είμαστε με το αυτοκίνητο μας καθ’ οδόν και 
εμπλεκόμαστε σε μία κυκλοφοριακή συμφόρηση, δηλαδή σε μποτιλιάρισμα. 
Η εξάτμιση του μπροστινού αυτοκινήτου είναι μόνο σε απόσταση κάνα δύο 
μέτρων μακριά μας, άρα οι ρύποι στα καυσαέρια που βγαίνουν από την 
εξάτμιση του μπροστινού αυτοκινήτου δεν έχουν προλάβει να αραιώσουν και 
επομένως είναι επικίνδυνοι. Τι κάνουμε λοιπόν; Δεν επιτρέπουμε στον 
εξωτερικό αέρα (όσο διαρκεί το μποτιλιάρισμα) να μπει στο εσωτερικό του 
αυτοκινήτου μας κλείνοντας τον αντίστοιχο διακόπτη. Είναι ποιο υγιεινό να 
αναπνέει κάποιος για λίγο τον αέρα του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου 
του, που είναι βεβαρυμμένος από την εκπνοή του, παρά να αναπνέει αέρα, 
που έρχεται από έξω και είναι βεβαρυμμένος από καυσαέρια με μεγάλη 
συγκέντρωση ρύπων. 

• Παράδειγμα δεύτερο. Βγάζουμε το μωρό μας με το καροτσάκι του βόλτα στην 
πόλη που μένουμε, και συναντάμε κάποιον γνωστό με τον οποίο αρχίζουμε 
συζήτηση. Το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε στο 
πεζοδρόμιο, διότι τότε το μωρό ευρισκόμενο δίπλα στις εξατμίσεις των 
αυτοκινήτων που περνούν και μάλιστα στο ύψος των εξατμίσεων, αναπνέει 
όλη την ώρα καυσαέρια με μεγάλη συγκέντρωση ρύπων. Τι κάνουμε λοιπόν;    
Μεταφέρουμε τη συζήτηση, όσο πιο μακριά γίνεται από το δρόμο, π. χ. 
μπαίνοντας μέσα σε ένα μαγαζί. 

• Παράδειγμα τρίτο. Είμαστε με το αυτοκίνητο μας καθ’ οδόν και βλέπουμε 
μπροστά μας ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι, που αφήνει πίσω του ένα 
σύννεφο καπνού. Αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή είναι απόδειξη, 
ότι η ρύθμιση της μηχανής είναι εσφαλμένη, όπου προφανώς κάποιος 
προσπάθησε να αντικαταστήσει τους ειδικούς των συνεργείων αυτοκινήτων   
ή του ΚΤΕΟ. Έτσι είναι βέβαιο, ότι στα καυσαέρια θα υπάρχουν και άλλοι 
ρύποι, εκτός από τον καπνό, σε μεγάλες ποσότητες. Τι κάνουμε λοιπόν; Κατ’ 
αρχάς, όπως και στο πρώτο παράδειγμα με το μποτιλιάρισμα δεν επιτρέπουμε 
στον εξωτερικό αέρα να μπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κλείνοντας τον 
αντίστοιχο διακόπτη. Κατόπιν με προσεκτικό οδήγημα επιδιώκουμε να 
βρεθούμε μακριά από το όχημα που αφήνει πίσω του το σύννεφο καπνού. 
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Χημικός Μετασχηματισμός 
Κατά τη διασπορά των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα μέσα στο θύσανο, (δηλαδή 
μέσα στο χώρο που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια) συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα. 

Ένα πρώτο φαινόμενο, που συμβαίνει μέσα στο θύσανο κατά την εξάπλωση των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα, είναι ο χημικός μετασχηματισμός των ρύπων Δηλαδή, οι 
περισσότεροι ρύποι, που περιγράψαμε μέχρι τώρα είναι χημικώς ασταθείς. Έτσι, όταν 
καταλήξουν στην ατμόσφαιρα (στο παράδειγμά μας με την έξοδο από την 
καπνοδόχο) αρχίζουν να υφίστανται «χημικό μετασχηματισμό». Αποτέλεσμα τέτοιων 
χημικών αντιδράσεων μπορεί να είναι, ότι άλλοι ρύποι λιγοστεύουν, άλλοι 
εξαφανίζονται  και άλλοι αυξάνουν ή δημιουργούνται. Μερικά παραδείγματα: 

• Ο ρύπος μονοξείδιο του αζώτου που βρίσκεται μέσα στον θύσανο, μετά από 
ένα χρονικό διάστημα μεταβάλλεται όλος σε διοξείδιο του αζώτου (βλέπε 
Σχήμα 3, σελ. 82) και επομένως εξαφανίζεται (βλέπε 4η Ενότητα, σελ. 29). 

• Ο ρύπος διοξείδιο του αζώτου που σχηματίστηκε στα καυσαέρια μέχρι την 
έξοδό τους από την καπνοδόχο, αυξάνει μέσα στον θύσανο κατά το ποσό που 
από το μονοξείδιο του αζώτου δημιουργείται διοξείδιο του αζώτου. 

• Από τους ρύπους άκαυστοι υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου 
δημιουργείται υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας ο ρύπος όζον 
(βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 68). 

Ξηρή Απόθεση 
Ένα δεύτερο φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στο θύσανο κατά την εξάπλωση των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι η λεγομένη «ξηρή απόθεση» των ρύπων (βλέπε Σχήμα 
3, σελ. 82). Δηλαδή κάποτε το κάτω μέρος του θυσάνου φτάνει μέχρι την επιφάνεια 
της γης, οπότε οι ρύποι έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα 
οικοσυστήματα, τα κτήρια, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. (όλα αυτά για 
συντομία τα έχουμε ήδη ονομάσει «αποδέκτες»). Από τη στιγμή λοιπόν, που το κάτω 
μέρος του θυσάνου φτάνει μέχρι την επιφάνεια της γης και ανάλογα με τον ρύπο    
αλλά και με την επιφάνεια με την οποία έρχεται ο ρύπος σε επαφή, ένα μέρος αυτού 
του ρύπου αποτίθεται στους αποδέκτες. Το φαινόμενο αυτό λέγεται «ξηρή απόθεση». 
Όταν όμως το κάτω μέρος του θυσάνου φτάσει μέχρι την επιφάνεια της γης, οι ρύποι 
επί πλέον μπορούν να διεισδύσουν και στον ανθρώπινο οργανισμό (κυρίως μέσω της 
αναπνοής αλλά και μέσω του δέρματος και των ματιών όπως ήδη έχουμε περιγράψει)   
με τις επιπτώσεις, που αναφέραμε στην περιγραφή των επί μέρους ρύπων. 

Υγρή Απόθεση 
Ένα τρίτο φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στο θύσανο κατά την διασπορά των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα είναι η λεγομένη «υγρή απόθεση» των ρύπων (βλέπε Σχήμα 3, σελ. 
82).  

• Δηλαδή αν ο θύσανος, από τη στιγμή που εγκαταλείπει την καπνοδόχο, 
περάσει μέσα από ένα σύννεφο, είναι δυνατόν επί μέρους ρύποι, είτε αυτοί 
είναι αέρια, είτε είναι στερεά αιωρούμενα σωματίδια  να αντιδράσουν μέσα 
στο σύννεφο. Π.χ. τα στερεά σωματίδια δρουν ως πυρήνες γύρω από τους 
οποίους σχηματίζονται σταγόνες με αποτέλεσμα επιμέρους ρύποι να 
καταλήγουν στην επιφάνεια της γης με τις σταγόνες της βροχής, τις νιφάδες 
του χιονιού ή τους κόκκους χαλαζιού. Έτσι ένα μέρος των ρύπων αποτίθεται 
σε αυτά , που για συντομία ονομάσαμε αποδέκτες δηλαδή τον άνθρωπο, τα 
ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. Το 
φαινόμενο αυτό λέγεται «εκροή» των ρύπων (στα αγγλικά rain-out και στα 
γερμανικά ausregnen).  

• Ανεξάρτητα από αυτό το φαινόμενο, αν ο θύσανος περάσει κάτω από ένα 
σύννεφο την ώρα που πέφτει βροχή κάτω από το σύννεφο, είναι δυνατόν 
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βροχή, χιόνι ή χαλάζι, που πέφτει να απορροφήσει ή να ενσωματώσει επί 
μέρους ρύπους (είτε αυτοί είναι αέρια είτε στερεά αιωρούμενα σωματίδια) 
έτσι, ώστε αυτοί να καταλήξουν με τη βροχή στους αποδέκτες. Το φαινόμενο 
αυτό λέγεται «έκπλυση», δηλαδή ξέπλυμα των ρύπων (στα αγγλικά wash-out 
και στα γερμανικά auswaschen).  

• Το σύνολο των δύο φαινομένων, δηλαδή της «εκροής» των ρύπων  και της 
«έκπλυσης» των ρύπων  λέγεται «υγρή απόθεση» των ρύπων. 
Επίδραση των Ρύπων της Ατμόσφαιρας στο Φυσικό Περιβάλλον 

Από την περιγραφή της διασποράς των ρύπων, που κατέληξαν στην ατμόσφαιρα 
(ανεξάρτητα από την προέλευσή τους) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για την 
επίδραση των ρύπων  αυτών στο κλίμα της γης, στο φυσικό Περιβάλλον, δηλαδή 
στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος και στους αποδέκτες, δηλαδή στον άνθρωπο, 
ζώα, φυτά, οικοσυστήματα, κτήρια, υλικά  κ.λπ.: 

1. Οι ρύποι της ατμόσφαιρας επηρεάζουν το κλίμα, όπως εξηγήσαμε αναλυτικά, 
όταν περιγράψαμε το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, 
σελ.47 και 7η Ενότητα, σελ. 56). 

2. Πλησιάζοντας οι ρύποι στην επιφάνεια της γης μπορούν να διεισδύσουν στον 
οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων κυρίως μέσω των αναπνευστικών 
τους οργάνων αλλά και μέσω του δέρματος και των ματιών. Στα  φυτά οι 
ρύποι διεισδύουν μέσω των κυρίων οργάνων αναπνοής τους, δηλαδή μέσω 
των υπέργειων τμημάτων των φυτών και κυρίως εκείνων, που έχουν πόρους 
(στόματα, φυμάτια). 

3. Μέσω της ξηρής και υγρής απόθεσης οι ρύποι επηρεάζουν τα κτήρια, τα 
υλικά, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. Για την επίδραση των ρύπων στα 
κτήρια και στα υλικά αναφερθήκαμε στην περιγραφή της «Όξινης Βροχής» 
(βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 71). Όταν το έδαφος και τα επιφανειακά νερά είναι 
βεβαρημένα, τότε τα φυτά με τις ρίζες τους δεν προσλαμβάνουν μόνο τα 
απαραίτητα οργανικά υλικά και τα ανόργανα άλατα αλλά και τους ρύπους. 
Όσο πιο βεβαρημένα είναι το έδαφος και το νερό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η 
πιθανότητα μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις να φτάσουν οι ρύποι μέχρι τα 
υπόγεια νερά ρυπαίνοντάς τα. 

4. Βεβαρημένα φυτά μπορούν μέσω της τροφικής αλυσίδας να επιβαρύνουν και 
τον άνθρωπο (βλέπε Σχήμα 4, σελ. 86). 
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Εκπομπή, Μετάδοση και Ρυπογόνος Επιβάρυνση των Ρύπων 

Τώρα θα εισαγάγουμε τρεις σημαντικές έννοιες σχετικά με τη διασπορά  των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα (βλέπε π.χ. Σχήμα 2, σελ.79 ή Σχήμα 3, σελ.82): 

1. Η μετάβαση ενός ρύπου από την καπνοδόχο (και γενικότερα από την πηγή 
του) στην ατμόσφαιρα λέγεται «εκπομπή» (στα αγγλικά και στα γερμανικά 
emission) του ρύπου. 

2. Ό,τι συμβαίνει από τη μετάβαση ενός ρύπου από την καπνοδόχο (και 
γενικότερα από την πηγή του) στην ατμόσφαιρα, δηλαδή  από την εκπομπή 
ενός ρύπου μέχρι να καταλήξει ο ρύπος στους αποδέκτες, δηλαδή στους 
ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα κτήρια, το έδαφος, τα 
επιφανειακά νερά κ.λπ. λέγεται «μετάδοση» (στα αγγλικά και στα γερμανικά 
transmission) του ρύπου. 

3. Η μετάβαση ενός ρύπου από την ατμόσφαιρα στους αποδέκτες λέγεται στα 
αγγλικά και στα γερμανικά immission. Εγώ έμαθα και τις τρεις αυτές έννοιες 
στα γερμανικά και στα αγγλικά. Όταν άρχισα να δραστηριοποιούμαι μετά τη 
συνταξιοδότησή μου εκτός της Γερμανίας και στην Ελλάδα, γράφοντας 
Άρθρα και Βιβλία στα Ελληνικά, ασχολήθηκα με το να βρω αντίστοιχες 
Ελληνικές λέξεις. Για τις δύο πρώτες (emission και transmission) βρήκα 
σύντομα αντίστοιχες Ελληνικές. Μου έκανε όμως ιδιαίτερα αρνητική 
εντύπωση, ότι για την λέξη immission δεν έβρισκα αντίστοιχη Ελληνική λέξη 
παρά το γεγονός, ότι ρώτησα 2 αποφοίτους ανωτάτων Σχολών Μηχανικών  
Περιβάλλοντος, έναν βοηθό Καθηγητού Πανεπιστημίου και περισσότερους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι εισήγαγα εγώ μία δική μου 
μετάφραση: immission = ρυπογόνος επιβάρυνση. Αν κάποια ή κάποιος από 
Εσάς γνωρίζει την επίσημη μετάφραση της λέξης immission στα Ελληνικά, θα 
χαιρόμουν, αν μου το μετέφερε (στην Ιστοσελίδα μου υπάρχει και το link 
επικοινωνία). Έτσι, όσο δεν υπάρχει κάποια αντίδραση εκ μέρους Σας 
παραμένει immission = ρυπογόνος επιβάρυνση.    

Οι έννοιες εκπομπή, μετάδοση και ρυπογόνος επιβάρυνση. που εισαγάγαμε για το 
παράδειγμα της ρύπανσης της ατμόσφαιρας με καυσαέρια, χρησιμοποιούνται 
αντίστοιχα και σε άλλες επιβαρύνσεις του Περιβάλλοντος, όπως π.χ. στην είσοδο 
υγρών λυμάτων σε ένα ποτάμι, μία λίμνη ή μία θάλασσα, όπως επίσης στη ρύπανση 
του Περιβάλλοντος από ακτινοβολίες, θερμότητα, ήχους, δονήσεις κ.λπ. 

Διάρκεια «Ζωής» των Ρύπων 
Αναφέραμε προηγουμένως, ότι η διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα 

συνεχίζεται και όταν το κάτω μέρος του θυσάνου φτάσει ήδη στο έδαφος,. Έτσι είναι 
λογικό το εξής ερώτημα: Πόσο μακριά φτάνουν άραγε οι ρύποι από την πηγή τους, 
δηλαδή από τον ρυπαντή ή και διαφορετικά πόσο μεγάλη είναι η διάρκεια «ζωής» 
των ρύπων στην ατμόσφαιρα;  

Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι εύκολη, αν έγιναν κατανοητά, τα όσα 
περιγράψαμε εκτενώς προηγουμένως για τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
Η τελική απάντηση λοιπόν είναι, ότι οι ρύποι φτάνουν τόσο πιο μακριά από την πηγή 
τους, που σημαίνει το ίδιο, με το ότι η διάρκεια «ζωής» των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο δυσκολότερος είναι ο χημικός μετασχηματισμός του 
ρύπου και όσο δυσκολότερη είναι η ξηρή και η υγρή απόθεση των ρύπων. Ας το 
εξηγήσουμε όμως αυτό λίγο πιο αναλυτικά.  

Όταν περιγράψαμε τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, εξηγήσαμε, ότι 
μέσα στο θύσανο, δηλαδή μέσα στο χώρο που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια κατά 
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την διασπορά των στην ατμόσφαιρα, τα μόνα φαινόμενα που συμβαίνουν είναι 3, 
δηλαδή ο χημικός μετασχηματισμός, η ξηρή απόθεση και η υγρή απόθεση.  

Όταν ένας ρύπος που κατέληξε στην ατμόσφαιρα δεν υφίσταται κανένα χημικό 
μετασχηματισμό, είναι επόμενο, ότι ο ρύπος αυτός φτάνει πολύ μακριά από την πηγή 
του ή ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα.  

Επίσης, όταν το κάτω μέρος του θυσάνου φτάσει στη γη, αλλά ένας ρύπος παρ ۥ
ότι έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως π.χ. τον άνθρωπο, τα ζώα, τα 
φυτά, τα κτήρια, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. δεν εναποτίθεται σε καμία από 
αυτές τις επιφάνειες, δηλαδή δεν υφίσταται ξηρή απόθεση, τότε είναι επόμενο, ότι ο 
ρύπος αυτός φτάνει πολύ μακριά από την πηγή του ή ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής 
στην ατμόσφαιρα.  

Τέλος, όταν ένας ρύπος που έχει καταλήξει στην ατμόσφαιρα και περνάει είτε 
μέσα από ένα σύννεφο, είτε κάτω από ένα σύννεφο την ώρα που βρέχει δίχως να 
απορροφηθεί από τη βροχή ή να ενσωματωθεί στη βροχή, δηλαδή δίχως να υποστεί 
υγρή απόθεση, τότε είναι επόμενο, ότι ο ρύπος αυτός φτάνει πολύ μακριά από την 
πηγή του ή ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα.  

Τώρα θα Σας αναφέρω μερικά παραδείγματα για διάρκεια ζωής ρύπων στην 
ατμόσφαιρα (βλέπε Πίνακα 2, σελ. 88):  

Το υδρόθειο, που όπως έχουμε εξηγήσει προκύπτει π.χ. από την ατελή καύση του 
θείου, δηλαδή του θειαφιού που υπάρχει στα καύσιμα (βλέπε 4η Ενότητα, σελ. 33), 
έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 2 ώρες. 

Το διοξείδιο του θείου, που όπως έχουμε εξηγήσει προκύπτει π.χ. από την καύση 
του θείου, δηλαδή του θειαφιού που υπάρχει στα καύσιμα (βλέπε 4η Ενότητα, σελ. 
32), έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 4 ημέρες. 
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Το μονοξείδιο του άνθρακα που όπως έχουμε εξηγήσει προκύπτει π.χ. από την 
ατελή καύση του άνθρακα, που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα καύσιμα (βλέπε 3η 
Ενότητα, σελ. 26) έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με δυόμισι μήνες. 

Το μεθάνιο, που είναι αφ ۥενός συστατικό του καυσίμου φυσικό αέριο και αφ ۥ
εταίρου προϊόν της σήψης, δηλαδή του σαπίσματος της οργανικής ύλης (π.χ. φαγητά, 
κλαδιά κ.λπ.), το μεθάνιο λοιπόν (βλέπε 1η Ενότητα, σελ. 9) έχει διάρκεια ζωής στην 
ατμόσφαιρα ίση με 2 χρόνια. 

Το υποξείδιο του αζώτου, που είναι αέριο του θερμοκηπίου και δημιουργείται 
π.χ. κατά την υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργία (βλέπε 7η 
Ενότητα, σελ. 58) έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 150 χρόνια. 

 
Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι μερικές ημέρες, 

όπως π.χ. το διοξείδιο του θείου, που έχει διάρκεια ζωής 4 ημέρες, η επίδραση του 
στο Περιβάλλον περιορίζεται κοντά στις περιοχές προελεύσεώς του.  

Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου είναι περισσότεροι μήνες, όπως π.χ. το 
μονοξείδιο του άνθρακα που έχει διάρκεια ζωής δυόμισι μήνες, τότε η επίδρασή του 
στο Περιβάλλον περιορίζεται σε ένα ημισφαίριο. 

Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου είναι περισσότερα χρόνια, όπως π.χ. το 
υποξείδιο του αζώτου, που έχει διάρκεια ζωής 150 χρόνια, τότε ο ρύπος μεταφέρεται 
σε όλη την υδρόγειο. Έτσι εξηγούνται γεγονότα, όπως το ότι π.χ. στην Ανταρκτική, 
δηλαδή στο νότιο Πόλο εντοπίσθηκαν εντομοκτόνα ή ότι π.χ. στους πάγους της 
Γροιλανδίας, δηλαδή κοντά στο βόρειο Πόλο εντοπίσθηκε ένας ρύπος, που λέγεται 
τετραμεθυλομόλυβδος που υπήρχε στα  καυσαέρια αυτοκινήτων πριν εισαχθεί η 
αμόλυβδος βενζίνη, παρ’ ότι βεβαίως δεν είχαμε εκπομπή τέτοιων ρύπων ποτέ σε 
αυτές τις περιοχές. Δηλαδή οι ουσίες αυτές έφτασαν μέχρι αυτές τις απόμακρες 
περιοχές μόνο επειδή είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια «ζωής», δηλαδή περισσοτέρων 
ετών. 

Όλα όσα εξηγήσαμε μέχρι τώρα, ίσχυαν για την διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος είναι επίπεδο και οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι 
«κανονικές». Στην επόμενη 10η Ενότητα θα Σα; περιγράψω την διασπορά των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος δεν είναι επίπεδο και όταν οι μετεωρολογικές 
συνθήκες δεν είναι «κανονικές» αλλά «ειδικές», δηλαδή όταν: 

1. Επικρατεί «άπνοια», δηλαδή δεν φυσάει άνεμος. 
2. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα, στο οποίο επικρατεί 

«θερμοκρασιακή αναστροφή». 
3. Συγχρόνως επικρατεί «άπνοια» και «θερμοκρασιακή Αναστροφή». 

Όλα αυτά βέβαια θα τα περιγράψουμε, ως συνήθως, με απλά και κατανοητά λόγια. 
Κατόπιν όμως θα γίνουν αντιληπτά κάποια από τα πιο σοβαρά προβλήματα, που 
απασχολούν τους ανθρώπους και τα οποία συνδέονται με έννοιες, όπως χειμερινό και 
θερινό «Νέφος». 

 
Πριν εγκαταλείψουμε όμως το Κεφάλαιο Διασπορά των Ρύπων  στην 

Ατμόσφαιρα υπό κανονικές συνθήκες, θέλω να Σας αναφέρω το εξής: Όπως 
εξηγήσαμε, ο θύσανος, δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο είναι τα καυσαέρια, έχει το 
σχήμα «χωνιού». Ανάλογα όμως με τις (κανονικές) μετεωρολογικές συνθήκες το 
«χωνί», που σχηματίζει ο θύσανος μπορεί να είναι από πολύ «ανοιχτό» μέχρι πολύ 
«κλειστό». Αυτό σημαίνει ότι:  
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1. Όταν το σχήμα που παίρνει ο θύσανος, δηλαδή το χωνί με τα καυσαέρια,    
είναι πολύ ανοιχτό, τότε η αραίωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι πολύ 
μεγάλη, δηλαδή τα καυσαέρια έχουν γίνει αρκετά ακίνδυνα. 

2. Όταν το σχήμα που παίρνει ο θύσανος, δηλαδή το χωνί με τα καυσαέρια,    
είναι πολύ κλειστό, τότε η αραίωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι πολύ 
μικρή, δηλαδή τα καυσαέρια έχουν παραμείνει αρκετά επικίνδυνα. 

Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη 10η Ενότητα. 
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10η  Ενότητα: 

Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα Ι Ι. Διασπορά  μέσα σε μία 
Κοιλάδα. Ειδικές Μετεωρολογικές Συνθήκες. «Άπνοια». Στρώμα 
Αέρα με «Θερμοκρασιακή Αναστροφή». «Άπνοια» και  
Στρώμα Αέρα με «Θερμοκρασιακή Αναστροφή».   
 
Σύντομη Περίληψη για τη Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα (9η Ενότητα) 
Στην 9η Ενότητα ξεκινήσαμε με την περιγραφή της διασποράς, δηλαδή της 
εξάπλωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Περιγράψαμε δε εκτενώς την διασπορά των 
ρύπων, όταν αυτοί καταλήγουν μέσω μίας καπνοδόχου στην ατμόσφαιρα. Όλες οι 
άλλες καταλήξεις στην ατμόσφαιρα (π.χ. από μία εξάτμιση αυτοκινήτου, από τα 
ακροφύσια των μηχανών ενός αεροπλάνου, από τον κρατήρα ενός ηφαιστείου κ.λπ.) 
είναι μία ειδική περίπτωση αυτής. 

Όλα όσα περιγράψαμε, αφορούσαν στην διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, 
όταν οι συνθήκες της διασποράς είναι «κανονικές». «Κανονικές» είναι οι συνθήκες 
της διασποράς, όταν:  

• Η περιοχή γύρω από την καπνοδόχο είναι επίπεδη. Η δε περιοχή γύρω από την 
καπνοδόχο δεν είναι επίπεδη, όταν π.χ. το εργοστάσιο (και επομένως και η 
καπνοδόχος) είναι μέσα σε μία κοιλάδα. 

• Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «κανονικέ;». Μη «κανονικέ;», δηλαδή 
«ειδικές» είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες, όταν: 

1. Επικρατεί «άπνοια», δηλαδή όταν δεν φυσάει άνεμος. 
2. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα με «θερμοκρασιακή 

αναστροφή». 
3. Επικρατεί και «άπνοια» και υπάρχει ένα στρώμα αέρα με 

«θερμοκρασιακή αναστροφή». 
Όταν τα καυσαέρια καταλήγουν στην ατμόσφαιρα εγκαταλείποντας την καπνοδόχο 
(βλέπε Σχήμα 3,σελ. 82), καταλαμβάνουν ένα χώρο με ένα ορισμένο σχήμα. Τον 
χώρο αυτό με το περιεχόμενό του τον ονομάζουμε θύσανο 

Κύριο και κοινό χαρακτηριστικό της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
είναι, ότι από τη στιγμή που εγκαταλείπουν την καπνοδόχο και καταλήγουν στην 
ατμόσφαιρα, μεταφέρονται από τη δύναμη του ανέμου στη διεύθυνση που φυσάει ο 
άνεμος. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διασποράς των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα 
είναι, ότι αυτή συντελείται σε δύο φάσεις. 

Στην 1η φάση ο άξονας του θυσάνου περιγράφει τν καμπύλη ΑΒ (βλέπε Σχήμα 3, 
σελ.82 σε οριζόντια θέση). Η καμπύλη ΑΒ είναι συνέπεια τριών δυνάμεων. Δύο 
δυνάμεων που οδηγούν τα καυσαέρια κατακόρυφα προς τα επάνω (θερμική άνωση 
και ορμή των καυσαερίων) και μίας δύναμης που οδηγεί τα καυσαέρια προς τα δεξιά 
(δύναμη του αέρα που μεταφέρει τα καυσαέρια στη διεύθυνσή του. Στο Σχήμα 3, σελ. 
82 σε οριζόντια θέση έχουμε παραδεχτεί, ότι ο άνεμος φυσάει από τα αριστερά προς 
τα δεξιά). 

Η 2η φάση ξεκινάει από το σημείο Β προς τα δεξιά και διαρκεί πολύ περισσότερο 
από την 1η φάση. Κατά τη δεύτερη φάση εκτός από τη δύναμη του ανέμου, που έτσι 
και αλλιώς δρα στους ρύπους από τη στιγμή που αυτοί φτάνουν στην ατμόσφαιρα 
(σημείο Α) και μεταφέρει τους ρύπους στην διεύθυνση του ανέμου, καθοριστικό για 
την διασπορά των ρύπων είναι το φαινόμενο της «διάχυσης». 

Η διάχυση είναι η αιτία για την οποία οι διαφορές στην συγκέντρωση ενός ρύπου 
στην ατμόσφαιρα με την πάροδο του χρόνου εξισώνονται. 
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Συνέπεια όλων των προηγουμένων είναι ότι το σχήμα του χώρου που 
καταλαμβάνουν τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα, δηλαδή ο θύσανος είναι όπως ένα 
χωνί. Αυτό σημαίνει, ότι τα καυσαέρια, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο και πιο πολύ 
απομακρύνονται από την πηγή δημιουργίας τους. Με αυτόν τον τρόπο (αφού ανοίγει 
το «χωνί») τα καυσαέρια αραιώνουν όλο και περισσότερο, δηλαδή η συγκέντρωσή 
τους γίνεται όλο και μικρότερη και επομένως τόσο πιο ακίνδυνα γίνονται για τον 
άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες. 

Επί πλέον εξηγήσαμε, ότι τα καυσαέρια μέσα στο θύσανο (εκτός της διάχυσης) 
μπορούν να υποστούν χημικό μετασχηματισμό, ξηρή απόθεση και υγρή απόθεση. 

Τέλος, όσο ένας ρύπος δεν υφίσταται χημικό μετασχηματισμό, ξηρή απόθεση και 
υγρή απόθεση, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια «ζωής» έχει και έτσι τόσο πιο μακριά 
φτάνει ο ρύπος αυτός. 

Αυτά ήταν μία σύντομη περίληψη της 9ης Ενότητας, δηλαδή των όσων 
περιγράψαμε μέχρι τώρα για την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
«Προχωρημένες» Παρατηρήσεις για τη Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
Στη σημερινή 10η Ενότητα θα ολοκληρώσουμε την διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες, τόσο του εδάφους όσο και οι μετεωρολογικές δεν 
είναι «κανονικές» αλλά «ειδικές». Πριν όμως ξεκινήσουμε με αυτήν την περιγραφή 
θα ήθελα πρώτα να Σας εξηγήσω μερικά, που είναι για «προχωρημένους» και 
αφορούν στην διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ίσως βέβαια διερωτηθείτε: 
«Είμαστε εμείς προχωρημένοι;». Να είστε βέβαιοι: Ναι είσαστε προχωρημένοι! 
Αρκετά από αυτά που μαθαίνετε Εσείς δεν τα ξέρουν (το έχω ελέγξει αυτό) ούτε οι 
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Περιβάλλοντος στη χώρα μας. 

Στο Σχήμα 5, σελ. 93 (φανταστείτε το Σχήμα 5 οριζόντιο) βλέπουμε την 
διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα από μία καπνοδόχο. Μέσα στον θύσανο 
έχουμε σχεδιάσει σε 3 διαφορετικές αποστάσεις από την καπνοδόχο την 
συγκέντρωση των ρύπων (δίχως απόδειξη). Εστιάζουμε σε μία οποιαδήποτε 
απόσταση από την καπνοδόχο. Η συγκέντρωση των ρύπων είναι μέγιστη στον άξονα 
του θυσάνου (τη συγκέντρωση των ρύπων την έχουμε σχεδιάσει εκεί με ένα τόξο) και 
ελάχιστη στα άκρα του θυσάνου. Η καμπύλη της συγκέντρωσης των ρύπων σε μία 
οποιαδήποτε απόσταση από την καπνοδόχο μοιάζει με «καμπάνα» και είναι η 
περίφημη «Καμπύλη του Γκάους». Το εμβαδόν και των τριών «Καμπυλών του 
Γκάους» είναι ίσο, διότι αντιπροσωπεύει τη μάζα των καυσαερίων που περνά από 
οποιαδήποτε απόσταση από την καπνοδόχο και είναι ίδια.  

1. Συμπέρασμα. Όταν οι ρύποι βρίσκονται στην έξοδο από την καπνοδόχο, η 
συγκέντρωσή τους είναι πολύ μεγάλη (σίγουρα μεγαλύτερη από το βέλος στον 
άξονα της 1ης «Καμπύλης του Γκάους»). Όταν όμως οι ρύποι φτάσουν στο 
έδαφος (Σημείο Γ), η συγκέντρωσή τους είναι μικρή. Τώρα γίνεται φανερό 
γιατί χρησιμοποιούμε καπνοδόχους. Αντί να στέλνουμε στο Περιβάλλον 
(Σημείο Α) ρύπους με πολύ μεγάλη συγκέντρωση (που είναι επικίνδυνοι), με 
τη βοήθεια της καπνοδόχου στέλνουμε στο Περιβάλλον (Σημείο Γ) ρύπους με 
μικρότερη συγκέντρωση (που είναι λιγότερο επικίνδυνοι).  

2. Συμπέρασμα. Συγκρίνουμε τις δύο καμπύλες της συγκέντρωσης των ρύπων 
στα 2 σημεία Γ και Δ, όταν οι ρύποι έχουν φτάσει ήδη στο έδαφος. Η 
συγκέντρωση των ρύπων στο έδαφος στο σημείο Δ είναι μικρότερη από ότι 
στο σημείο Γ. Αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό μας στην προηγούμενη 9η 
Ενότητα, ότι, όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή, η συγκέντρωση των 
ρύπων μικραίνει και επομένως οι ρύποι γίνονται λιγότερο επικίνδυνοι. 
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Σχήμα 5: Αραίωση των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
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Εξηγήσαμε προηγουμένως, ότι μία καπνοδόχο την χρησιμοποιούμε για να αραιώσουν 
τα καυσαέρια όταν φτάσουν στο έδαφος και έτσι να γίνουν λιγότερο επικίνδυνα για 
τον άνθρωπο και το Περιβάλλον. 

Υψηλές Καπνοδόχοι 
Τώρα θα αποδείξουμε, ότι όσο πιο υψηλή είναι η καπνοδόχος, τόσο πιο πολύ τα 
καυσαέρια έχουν αραιώσει όταν φτάνουν στο έδαφος. Στο Σχήμα 6, σελ. 95 
έχουμε την έξοδο στην ατμόσφαιρα των καυσαερίων ενός εργοστασίου, όπου ενώ 
όλα παραμένουν ίδια, το ύψος της καπνοδόχου του εργοστασίου τη μία φορά είναι 
χαμηλό και την άλλη φορά είναι υψηλότερο. Με ευκολία αναγνωρίζουμε, ότι όταν τα 
καυσαέρια έχουν φτάσει ήδη στο έδαφος (Σημείο Ε) η συγκέντρωση των ρύπων στο 
έδαφος είναι για την περίπτωση της υψηλότερης καπνοδόχου μικρότερη. Αυτό 
σημαίνει, ότι όσο υψηλότερη είναι η καπνοδόχος, τόσο τα καυσαέρια στον ίδιο τόπο 
του εδάφους γίνονται λιγότερο επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το Περιβάλλον. 

Είναι λογικό λοιπόν να διερωτηθεί κανείς, γιατί δεν φτιάχνουμε παντού υψηλές 
καπνοδόχους προκειμένου να επιτύχουμε παντού μία σημαντική μείωση της 
ρύπανσης του Περιβάλλοντος; Προς τούτο πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής: Όσο 
πιο υψηλή είναι μία καπνοδόχος, τόσο πιο εύκολα είναι δυνατόν τα καυσαέρια να 
φτάσουν, κάτω από ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες, σε τέτοια ύψη της 
ατμόσφαιρας, απ’ όπου γίνεται δυνατή η μεταφορά σε πολύ μακρινές αποστάσεις με 
τις αρνητικές συνέπειες που εξηγήσαμε στο Κεφάλαιο «Όξινη Βροχή» (βλέπε 8η 
Ενότητα, σελ. 73). 

Η αραίωση των ρύπων όπως την περιγράψαμε μέχρι τώρα, προϋποθέτει 
κανονικές συνθήκες κατά τη Διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Τώρα θα 
ασχοληθούμε με τη Διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες δεν 
είναι κανονικές.  

«Ειδικές» Συνθήκες κατά την Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
Μη κανονικές, δηλαδή «ειδικές» συνθήκες για τη διασπορά των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχουν, είτε επειδή το έδαφος δεν είναι ομαλό, είτε επειδή 
οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ειδικές. 

Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα, μέσα σε μία Κοιλάδα 
Έτσι κατ αρχάς θα ασχοληθούμε με ένα παράδειγμα διασποράς ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος δεν είναι ομαλό. Έστω λοιπόν ότι ένα εργοστάσιο 
βρίσκεται μέσα σε μία κοιλάδα, δηλαδή σε μία περιοχή όπου κοιτώντας στη 
διεύθυνση της κοιλάδας, αριστερά και δεξιά υπάρχουν βουνά. Κατ’ αρχάς από 
μετρήσεις είναι γνωστό, ότι ανεξάρτητα από τη γενική διεύθυνση του ανέμου, η 
διεύθυνση του ανέμου μέσα στην κοιλάδα είναι η διεύθυνση που σχηματίζεται 
ανάμεσα στα δύο βουνά.  

Όταν περιγράψαμε την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, εξηγήσαμε, ότι 
κοιτώντας από την έξοδο της καπνοδόχου προς τη διεύθυνση του ανέμου, τα 
καυσαέρια λόγω της διάχυσης αποκτούν το σχήμα ενός χωνιού, δηλαδή 
εξαπλώνονται προς τα επάνω, κάτω δεξιά και αριστερά. Στην περίπτωσή μας όμως με 
το εργοστάσιο στην κοιλάδα, κοιτώντας από την έξοδο της καπνοδόχου προς τη 
διεύθυνση του ανέμου, δηλαδή στη διεύθυνση της κοιλάδας, τα καυσαέρια μπορούν 
μεν να εξαπλωθούν λόγω της διάχυσης προς τα επάνω και κάτω, όχι όμως προς τα 
δεξιά και αριστερά, αφού δεξιά και αριστερά υπάρχουν βουνά. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι το χωνί των καυσαερίων είναι δεξιά και αριστερά στενό, δηλαδή η αραίωση των 
ρύπων δεν είναι μεγάλη και επομένως οι ρύποι παραμένουν επικίνδυνοι και σε 
μεγάλη απόσταση από την πηγή τους.  
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Το παράδειγμα που αναφέραμε, δηλαδή το εργοστάσιο στην κοιλάδα, δεν το 
αναφέραμε μόνο για διδακτικούς λόγους. Τέτοια εργοστάσια υπάρχουν σε πολλές και 
Ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας με τους ρύπους τους προβλήματα στους 
κατοίκους της γύρω περιοχής. 
Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα με ειδικές Μετεωρολογικές Συνθήκες 

Τώρα εγκαταλείπουμε το παράδειγμα με το εργοστάσιο στην κοιλάδα και θα 
ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον άνθρωπο, το οποίο 
δημιουργείται, όταν κατά τη διασπορά, δηλαδή την εξάπλωση των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα επικρατούν ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες. Η κατάσταση αυτή μπορεί 
να εξελιχθεί σε αυτό που στις ξένες γλώσσες ονομάζουμε smog και στην απλή 
Ελληνική γλώσσα ονομάζουμε «Νέφος». 

Αλλά ας προχωρήσουμε σιγά-σιγά. 
Υπάρχουν σε σχέση με τη Διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα τρεις 

περιπτώσεις, όπου επικρατούν ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες. Οι περιπτώσεις 
αυτές είναι: 

1. Όταν επικρατεί «άπνοια», δηλαδή όταν δε φυσάει άνεμος. 
2. Όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχει ένα στρώμα αέρα με «θερμοκρασιακή 

αναστροφή». 
3. Όταν συνυπάρχουν και οι δύο προηγούμενες καταστάσεις, δηλαδή και η 

«άπνοια» και το στρώμα αέρα με «θερμοκρασιακή αναστροφή». 
Οι τελευταίες μας εκφράσεις ίσως ακούστηκαν κάπως «επιστημονικές». Στην 

συνέχεια όμως θα γίνει με πολύ απλό τρόπο τελείως αντιληπτό, τι ακριβώς είναι 
αυτές οι ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες και γιατί μας δημιουργούν προβλήματα. 

1η Περίπτωση: «Άπνοια» 
Η πρώτη περίπτωση, που επικρατούν ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη 

διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι λοιπόν όπως προαναφέραμε, όταν 
επικρατεί άπνοια, δηλαδή όταν δε φυσάει άνεμος, με άλλα λόγια όταν η ταχύτητα του 
ανέμου είναι μηδέν. Στο Σχήμα 10, σελ. 97, φαίνεται η διασπορά των ρύπων όταν 
φυσάει άνεμος (επάνω) και όταν επικρατεί άπνοια (κάτω). Στην περίπτωση της 
άπνοιας (κάτω) όταν τα καυσαέρια εγκαταλείψουν την καπνοδόχο, δεν μεταφέρονται, 
όπως συνήθως (επάνω), από τον άνεμο μακριά από την πηγή που προήλθαν, αφού 
τώρα δε φυσάει άνεμος. Το αποτέλεσμα λοιπόν, όταν επικρατεί άπνοια, δηλαδή όταν 
δε φυσάει άνεμος είναι, ότι τα καυσαέρια παραμένουν στην πηγή που 
δημιουργήθηκαν και εξαπλώνονται μόνο λόγω της διάχυσης πολύ αργά προς όλες τις 
διευθύνσεις, δηλαδή προς τα επάνω, κάτω και γύρω από τον ρυπαντή, επιβαρύνοντας 
έτσι κυρίως την περιοχή κάτω και γύρω από τον ρυπαντή.   

Θυμηθείτε το παράδειγμα με το οποίο περιγράψαμε τη διάχυση, όπου στο κέντρο 
ενός δωματίου πατάμε μία φορά ένα σπρέι, από το οποίο φεύγει μία μικρή ποσότητα 
αρώματος και μετά από ορισμένη ώρα λόγω της διάχυσης μυρίζουμε το άρωμα σε 
οποιοδήποτε σημείο του δωματίου γύρω από το σπρέι (βλέπε 9η Ενότητα, σελ 83).  

Το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε λοιπόν είναι, ότι όταν επικρατεί άπνοια, οι 
ρύποι δε μεταφέρονται με τον άνεμο μακριά από την πηγή που προήλθαν (αφού δε 
φυσάει άνεμος), αλλά παραμένουν κάτω και γύρω από την πηγή που προήλθαν 
επιβαρύνοντας αυτήν την περιοχή. Η δε επιβάρυνση της περιοχής γύρω από τον 
ρυπαντή γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερη ώρα διαρκεί η άπνοια.  

Η μόνη δε ανακούφιση για την περιοχή κάτω και γύρω από τον ρυπαντή, όταν 
επικρατεί άπνοια, είναι ότι μία μικρή αραίωση των καυσαερίων επιτυγχάνεται 
τουλάχιστον, επειδή τα καυσαέρια μπορούν λόγω της διάχυσης να εξαπλωθούν λίγο 
γύρω από τον ρυπαντή αλλά κυρίως και προς τα επάνω. 
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2η Περίπτωση: «Στρώμα Αέρα με Θερμοκρασιακή Αναστροφή» 
Τώρα θα περιγράψουμε τη δεύτερη περίπτωση μη κανονικών μετεωρολογικών 
συνθηκών. Η περίπτωση αυτή επικρατεί, όταν, όπως προαναφέραμε, στην 
ατμόσφαιρα υπάρχει ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή. Για να γίνει 
όμως αυτό κατανοητό, πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στη γήινη ατμόσφαιρα ή 
καλλίτερα να επαναλάβουμε όσα ήδη αναφέραμε για τη γήινη ατμόσφαιρα, αφού 
στην ατμόσφαιρα είχαμε αναφερθεί και όταν εισαγάγαμε τις έννοιες «καλό όζον» και  
«κακό όζον» (βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 68). 

Τη γήινη ατμόσφαιρα θα την περιγράψουμε αναλυτικά, όταν σε άλλες Ενότητες 
θα περιγράψουμε λεπτομερώς το πολύ σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα για το 
Περιβάλλον, που είναι γνωστό, ως η «Τρύπα του Όζοντος». Εδώ θα επαναλάβουμε τα 
της γήινης ατμόσφαιρας μόνο τόσο, όσο είναι απαραίτητο, προκειμένου να γίνει 
αντιληπτή η έννοια στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή. 

Ο αέρας λοιπόν, που περιβάλλει τη γη λέγεται ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα 
εκτείνεται σε περισσότερες εκατοντάδες χιλιόμετρα επάνω από την επιφάνεια της 
γης, δίχως όμως να υπάρχει μία αυστηρή άνω οριακή επιφάνεια.  

Η ατμόσφαιρα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερα στρώματα κατά 
περισσότερους τρόπους ανάλογα με το ποια ιδιότητα της ατμόσφαιρας μας 
ενδιαφέρει. Ο πιο συνήθης τρόπος και για τις δικές μας τις ανάγκες ο πιο κατάλληλος   
είναι ο χωρισμός της ατμόσφαιρας σε στρώματα ανάλογα με το πώς αλλάζει η 
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα με το ύψος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η 
ατμόσφαιρα χωρίζεται σε 5 στρώματα, όπου για τους σκοπούς μας σημαντικά είναι 
τα 2 πρώτα στρώματα, δηλαδή η τροπόσφαιρα και η στρατόσφαιρα.    

Η τροπόσφαιρα λοιπόν είναι το κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας και αρχίζει από 
την επιφάνεια της γης. Το επάνω μέρος της τροπόσφαιρας έχει ένα μέσο ύψος 
περίπου 13 χιλιομέτρων επάνω από την επιφάνεια της γης. Στην τροπόσφαιρα 
συμβαίνουν όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία χαρακτηρίζουμε ως τον καιρό που 
επικρατεί επάνω στη γη. Το χαρακτηριστικό για την τροπόσφαιρα είναι, ότι η 
θερμοκρασία μικραίνει, όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά. Όλοι έχουμε ακούσει, όταν 
ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, τον πιλότο να ανακοινώνει π.χ. «πετάμε σε ένα ύψος 10 
χιλιομέτρων και η θερμοκρασία έξω είναι πλην 45 βαθμοί Κελσίου». Στην 8η 
Ενότητα, σελ. 69 είχαμε γράψει: «Πετάμε σε ένα ύψος 10 χιλιομέτρων και η 
εξωτερική θερμοκρασία είναι πλην 60 βαθμοί Κελσίου». Αυτό δε σημαίνει, ότι 
κάναμε τώρα ένα λάθος. Απλούστατα η θερμοκρασία σε ένα οποιοδήποτε ύψος στην 
τροπόσφαιρα είναι διαφορετική επάνω από τόπο σε τόπο, αλλά και διαφορετική 
επάνω από τον ίδιο τόπο τις διάφορες εποχές του έτους. 

Βέβαια κάποιος μπορεί να διερωτηθεί: Αφού όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά στην 
τροπόσφαιρα και επομένως πλησιάζουμε πιο κοντά στον ήλιο, δε θα έπρεπε να 
μεγάλωνε η θερμοκρασία με το ύψος; Ένα τέτοιο ερώτημα είναι μεν πολύ λογικό,  
αλλά η σωστή απάντηση είναι όχι, δηλαδή η θερμοκρασία δε μεγαλώνει όσο 
ανεβαίνουμε πιο ψηλά αλλά πράγματι μικραίνει. Η αιτία είναι, ότι η τροπόσφαιρα δε 
θερμαίνεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά έμμεσα από το έδαφος. 
Δηλαδή το έδαφος θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία και με τη σειρά του 
θερμαίνει τον αέρα που είναι από επάνω του, δηλαδή την τροπόσφαιρα. Έτσι, όσο πιο 
κοντά στο έδαφος βρίσκεται ένα πακέτο αέρα, τόσο περισσότερη θερμότητα δέχεται 
από το έδαφος και έτσι τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του. Αντίθετα, όσο πιο 
μακριά από το έδαφος, δηλαδή όσο πιο ψηλά στην τροπόσφαιρα βρίσκεται ένα 
πακέτο αέρα, τόσο λιγότερη θερμότητα δέχεται από το έδαφος και έτσι τόσο 
μικρότερη είναι η θερμοκρασία του.  
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Το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας προς τα επάνω είναι η στρατόσφαιρα. 
Δηλαδή η στρατόσφαιρα αρχίζει από το επάνω μέρος της Τροπόσφαιρας και φτάνει 
μέχρι ένα ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων. Η θερμοκρασία στην στρατόσφαιρα,   
αντίθετα με την τροπόσφαιρα, μεγαλώνει με το ύψος. Το γιατί θα το εξηγήσουμε, 
όταν ασχοληθούμε με την «Τρύπα του Όζοντος». 

Αφού όμως ήδη περιγράψαμε την ατμόσφαιρα, μπορούμε να επιστρέψουμε στην 
περιγραφή της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν επικρατούν ειδικές 
μετεωρολογικές συνθήκες και συγκεκριμένα όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχει ένα 
λεγόμενο στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή. 

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των όσων εξηγήσαμε προηγουμένως για το κάτω 
στρώμα της ατμόσφαιρας, δηλαδή την τροπόσφαιρα είναι ότι η θερμοκρασία 
μικραίνει με το ύψος. Αυτό π.χ. σημαίνει, ότι στην τροπόσφαιρα όσο πιο κάτω είναι 
ένα στρώμα αέρα τόσο πιο ζεστό είναι και αντίθετα όσο πιο επάνω είναι ένα στρώμα 
αέρα τόσο πιο κρύο είναι. Ο αέρας όμως όσο πιο ζεστός είναι, είναι τόσο 
ελαφρύτερος. Οπότε στην Τροπόσφαιρα ο ζεστός αέρας που βρίσκεται κάτω είναι 
ελαφρύτερος από τον κρύο αέρα που βρίσκεται επάνω και επομένως ο ζεστός αέρας 
που βρίσκεται κάτω και είναι πιο ελαφρύς ανεβαίνει εύκολα προς τα επάνω. Αυτό 
όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, διότι έτσι τα καυσαέρια που 
δημιουργούνται κοντά στην επιφάνεια της γης ανεβαίνουν προς τα επάνω και έτσι 
απομακρύνονται από τους αποδέκτες και γίνονται λιγότερο βλαβερά.  

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που σε ένα στρώμα αέρα στην τροπόσφαιρα, π.χ. 
από τα 100 μέτρα επάνω από την επιφάνεια της γης μέχρι τα 150 μέτρα, η 
θερμοκρασία δε μικραίνει με το ύψος, όπως περιγράψαμε, αλλά αντί να μικραίνει η 
θερμοκρασία μεγαλώνει με το ύψος. Τότε λέμε ότι έχουμε ένα στρώμα αέρα με 
θερμοκρασιακή αναστροφή, επειδή η θερμοκρασία δε μικραίνει με το ύψος (ως 
συνήθως στην τροπόσφαιρα), αλλά αναστρέφεται, δηλαδή μεγαλώνει. Κάτι τέτοιο 
όμως έχει μεγάλη σημασία για την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Διότι ο 
αέρας που βρίσκεται στο κάτω μέρος του στρώματος με θερμοκρασιακή αναστροφή 
είναι πιο κρύος και επομένως πιο βαρύς από τον αέρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος 
του στρώματος με θερμοκρασιακή αναστροφή. Αυτό σημαίνει, ότι μέσα στο στρώμα 
με θερμοκρασιακή αναστροφή δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση του αέρα από κάτω 
προς τα επάνω, αφού κάτω είναι ο κρύος, δηλαδή ο βαρύς αέρας και επάνω ο ζεστός, 
δηλαδή ο ελαφρύς αέρας. Αυτό όμως έχει σα συνέπεια, ότι το στρώμα του αέρα με 
θερμοκρασιακή αναστροφή δρα όπως ένα τοίχος μη επιτρέποντας στα καυσαέρια που 
είναι κάτω από το στρώμα με θερμοκρασιακή αναστροφή να το διαπεράσουν. 

Μετά τα όσα μάθαμε για ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
επιστρέφουμε στο παράδειγμά μας της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα για 
την περίπτωση αυτή, που οι ρύποι έχουν δημιουργηθεί κατά την καύση οποιουδήποτε 
καυσίμου και έχουν καταλήξει στην ατμόσφαιρα μέσω μιας καπνοδόχου ή π.χ. μέσω 
της εξάτμισης ενός οχήματος (βλέπε Σχήμα 13, σελ 100). Παραδεχόμαστε λοιπόν 
τώρα, ότι επάνω από την έξοδο των καυσαερίων από την καπνοδόχο ή την εξάτμιση 
υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή και 
διερωτώμεθα  τι συνέπειες έχει αυτό στην διασπορά των ρύπων του παραδείγματός 
μας;  

Έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, ότι κοιτώντας από την έξοδο της καπνοδόχου 
προς τη διεύθυνση του ανέμου, τα καυσαέρια εξαπλώνονται λόγω της διάχυσης προς 
όλες τις διευθύνσεις, δηλαδή προς τα επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά παίρνοντας το 
σχήμα ενός χωνιού. Αφού όμως τώρα υπάρχει επάνω από τα καυσαέρια, δηλαδή 
επάνω από το θύσανο ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή, τα καυσαέρια 
μπορούν μεν να εξαπλωθούν προς τα κάτω, αριστερά και δεξιά, όχι όμως και προς τα  
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επάνω, αφού όπως εξηγήσαμε προηγουμένως το στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή δρα όπως ένα τοίχος μη επιτρέποντας στα καυσαέρια που είναι κάτω από 
το στρώμα με θερμοκρασιακή αναστροφή να το διαπεράσουν. Αυτό σημαίνει, ότι 
αφού τα καυσαέρια δε μπορούν να εξαπλωθούν και προς τα επάνω, δεν αραιώνουν 
γρήγορα, δημιουργώντας προβλήματα στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον, ακόμη και 
σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τον ρυπαντή, δηλαδή την πηγή προέλευσής των. 

3η Περίπτωση: «Άπνοια» και «Στρώμα Αέρα με Θερμοκρασιακή Αναστροφή» 
Η τρίτη περίπτωση μη κανονικών μετεωρολογικών συνθηκών, είναι, όταν 
συνυπάρχουν και η άπνοια και το στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή (βλέπε 
Σχήμα 15, σελ 101). Τότε λέμε, ότι επικρατεί στις ξένες γλώσσες smog (σμογκ) και 
στην απλή Ελληνική «Νέφος». Αυτή βέβαια είναι η χειρότερη περίπτωση για τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, διότι τώρα τα καυσαέρια εγκαταλείποντας την καπνοδόχο 
δε μεταφέρονται με τον άνεμο μακριά από την καπνοδόχο, αφού επικρατεί άπνοια, 
επιβαρύνοντας έτσι την περιοχή κάτω και γύρω από την καπνοδόχο. Επί πλέον όμως 
τα καυσαέρια, λόγω της ύπαρξης του στρώματος αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
δεν μπορούν να αραιώσουν ούτε προς τα επάνω.  

Έτσι, όσο η άπνοια και το στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
διατηρούνται, και ο ρυπαντής εξακολουθεί να λειτουργεί, η ρύπανση της περιοχής 
κάτω και γύρω από την καπνοδόχο αυξάνεται. Επομένως οι συγκεντρώσεις των 
ρύπων συνεχώς αυξάνουν με αποτέλεσμα οι δόσεις των ρύπων που δέχονται π.χ. οι 
άνθρωποι συνεχώς να μεγαλώνουν, ίσως να ξεπεράσουν τις επιτρεπόμενες οριακές 
τιμές με καταστάσεις που έχουν οδηγήσει ακόμη και σε περισσότερες χιλιάδες 
νεκρούς, όπως στο Λονδίνο το Δεκέμβριο του 1952. 

Η κατάσταση αυτή στην τροπόσφαιρα κατά τη οποία επικρατεί και άπνοια κα ένα 
στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή ονομάζεται όπως ήδη είπαμε στις ξένες 
γλώσσες smog (σμογκ) και στην απλή Ελληνική «Νέφος». Το Νέφος μπορεί να 
εμφανιστεί είτε τον χειμώνα και λέγεται Νέφος τύπου Λονδίνου είτε το καλοκαίρι και 
λέγεται Νέφος τύπου Λος - Άντζελες. Οι ονομασίες προήλθαν από τις πόλεις που 
πρωτοεμφανίστηκαν τα δύο διαφορετικά «Νέφη». Λέμε δε δύο διαφορετικά Νέφη, 
διότι οι ρύποι που παίζουν ρόλο στα δύο αυτά Νέφη είναι τελείως διαφορετικοί από 
Νέφος σε Νέφος. 

Όλα αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε ως συνήθως με απλό και κατανοητό τρόπο 
στην επόμενη 11η Ενότητα. 
 
 
 
Και μία παρατήρηση.  

Θα ήταν τελείως φυσιολογικό, αν Κάποια ή Κάποιος από Εσάς έχανε τον 
ειρμό των όσων περιγράφω. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους Φοιτητές 
Ανωτάτων Ιδρυμάτων (δεν παίρνουν όλοι Άριστα). Σε μία τέτοια περίπτωση θα 
ήταν λάθος, αν εγκαταλείπατε την προσπάθειά Σας να ενημερωθείτε για τα 
προβλήματα του Περιβάλλοντος. Σκοπεύω να Σας παρουσιάσω τόσα 
διαφορετικά πράγματα, που είναι ανεξάρτητα αλλήλων και θα εμπλουτίσουν τις 
γενικές Σας γνώσεις,  ώστε και αν χάσετε κάπου τον ειρμό, συνεχίστε. Οι 
επόμενες Ενότητες θα περιγράφουν τελείως διαφορετικά αντικείμενα, που δεν θα 
προϋποθέτουν κάτι που ίσως στο ενδιάμεσο δεν το καταλάβατε.  

Άλλωστε, αν επιθυμείτε, δεδομένου, ότι στην Ιστοσελίδα μου υπάρχει και το 
link Επικοινωνία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και, αν έχετε κάποια 
ερωτήματα, να προσπαθήσω να Σας τα απαντήσω. 
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11η  Ενότητα: 

Οριακές Τιμές των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα. Μακρόχρονη 
και Βραχύχρονη Οριακή Τιμή. Όριο Συναγερμού ενός 
Ρύπου. Ισχύουσα Νομοθεσία για Ρύπους στην Ατμόσφαιρα. 
Smog ή «Νέφος» Τύπου Λονδίνου.  
Smog ή «Νέφος» Τύπου Λος - Άντζελες 
 

Σύντομη Περίληψη για τη Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει όλα, όσα σχετίζονται με την διασπορά (δηλαδή την 
εξάπλωση) των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Την διασπορά αυτήν την περιγράψαμε για 
όλες τις συνθήκες (κανονικές και ειδικές) που επικρατούν είτε στο έδαφος (ομαλό ή 
όχι) είτε στην ατμόσφαιρα (κανονικές ή ειδικές, δηλαδή άπνοια, ή στρώμα αέρα με 
θερμοκρασιακή αναστροφή, ή άπνοια και στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή). 

Έτσι ξέρουμε πλέον τι συμβαίνει από τη στιγμή που ρύποι καταλήγουν στην 
ατμόσφαιρα (μέσω μίας καπνοδόχου, ή μέσω μίας εξάτμισης ενός οχήματος, ή μέσω 
των ακροφυσίων ενός αεροπλάνου, ή μέσω ενός κρατήρα ηφαιστείου κ.λπ.). 

Επί πλέον ξέρουμε, ότι όταν επικρατούν ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες, π.χ. 
άπνοια και ύπαρξη στρώματος αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή, όπου οι ρυπαντές 
συνεχίζουν να λειτουργούν, η επιβάρυνση του Περιβάλλοντος συνεχώς μεγαλώνει, 
έτσι ώστε μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των επιτρεπόμενων οριακών τιμών.  

Στη συνέχεια θα Σας περιγράψω τι εννοούμε με την έννοια οριακές τιμές των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Πριν όμως γίνει αυτό, βλέπουμε το Σχήμα 14, σελ. 104. Στο 
Σχήμα αυτό υπάρχουν στην ατμόσφαιρα 3 στρώματα αέρα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή, τα οποία στο σημείο Β εξαφανίζονται. Στο αριστερό μέρος του Σχήματος 
αλλά και στο σημείο Β βλέπετε και τη θερμοκρασία που επικρατεί σα συνάρτηση του 
ύψους στην ατμόσφαιρα. Το Σχήμα 14 είναι μία καλή ευκαιρία για να ελέγξετε τις 
αποκτηθείσες γνώσεις Σας στον τομέα της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα.  

Οριακές Τιμές των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα 
Στην συνέχεια θα περιγράψουμε, πώς ορίζονται αυτές οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές. 
Στην 2η Ενότητα, σελ. 18 αναφέραμε την Αρχή του Παράκελσου, δηλαδή: «Όλα τα 
πράγματα είναι δηλητήριο και τίποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η δόση ορίζει, αν 
κάτι είναι δηλητήριο ή όχι….». Στην 9η Ενότητα, σελ 80 εξηγήσαμε, ότι η δόση ενός 
ρύπου της ατμόσφαιρας που δέχεται π.χ. ο άνθρωπος εξαρτάται από τη συγκέντρωση 
του ρύπου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή την ποσότητα του ρύπου μέσα σε έναν όγκο 
αέρα, π.χ. σε ένα κυβικό μέτρο αέρα. Επομένως προκειμένου να υπολογίσουμε την 
επιτρεπόμενη οριακή δόση που δέχεται ο άνθρωπος, αρκεί να ορίσουμε την 
επιτρεπόμενη οριακή συγκέντρωση του ρύπου. 

Ονομάζουμε οριακή τιμή της συγκέντρωσης ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα π.χ. 
για τον άνθρωπο, αυτήν τη συγκέντρωση, που αν δεν ξεπεραστεί, δεν έχει καμία 
επίπτωση στον άνθρωπο. 

Τίθεται όμως το ερώτημα με ποιο τρόπο μπορεί να προσδιορισθεί για ένα ρύπο Χ 
η οριακή αυτή τιμή της συγκέντρωσης; Είναι φανερό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 
πειράματα σε ανθρώπους, δίνοντας τους να αναπνεύσουν αέρα αυξάνοντας τη 
συγκέντρωση του ρύπου Χ, μέχρι να παρατηρήσουμε προβλήματα στην υγεία του 
ανθρώπου. Έχουν βέβαια υπάρξει και ειδικές περιπτώσεις, που αποκτήθηκαν και 
τέτοιες εμπειρίες. Μερικά παραδείγματα είναι:  
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• Για το ρύπο ακτινοβολίες οι εκρήξεις των πυρηνικών βομβών στη Χιροσίμα 

και στο Ναγκασάκι στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και 
το ατύχημα στο Τσερνομπίλ (στις ακτινοβολίες θα αναφερθούμε αργότερα σε 
άλλη Ενότητα). 

• Για τους ρύπους Διοξίνες και Φουράνια το ατύχημα στο Σεβέζο (βλέπε 5η 
Ενότητα, σελ 40). 

Σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε γνωστή η σχέση δόση του ρύπου που δέχτηκε ο 
άνθρωπος/επενέργεια του ρύπου στον άνθρωπο. 

Οι ειδικές περιπτώσεις, που προαναφέραμε, είναι βέβαια η εξαίρεση στον 
καθορισμό της οριακής τιμής της συγκέντρωσης ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα. 
Υπάρχει όμως ειδική επιστήμη, η Τοξικολογία, η οποία έχει αναπτύξει μεθόδους 
προσδιορισμού οριακών τιμών. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με τη βοήθεια του 
Σχήματος 8, σελ 105 μια τέτοια μέθοδο προσδιορισμού της οριακής τιμής της 
συγκέντρωσης ενός ρύπου Χ στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τον άνθρωπο (έχοντας 
επιλέξει για καλύτερη κατανόηση ένα αριθμητικό παράδειγμα). 
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Εκθέτουμε λοιπόν μια ομάδα ζώων π.χ. 100 λευκά ποντίκια (στη συνέχεια θα τα 

αποκαλούμε πειραματόζωα) σε μια ατμόσφαιρα, που περιέχει το ρύπο Χ, του οποίου 
θέλουμε να προσδιορίσουμε την οριακή τιμή της συγκέντρωσής του στην 
ατμόσφαιρα. Ξεκινάμε με μια συγκέντρωση του ρύπου Χ στην ατμόσφαιρα ίση με 
100 μg/m3 (μικρογραμμάρια του ρύπου Χ μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα)  
διατηρώντας τη συγκέντρωση αυτή σταθερή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο 
τέλος του χρονικού αυτού διαστήματος, εξετάζοντας τα πειραματόζωα, 
διαπιστώνουμε, ότι (βλέπε Σχήμα 8, σελ. 105) κανένα από αυτά δεν υπέστη την 
οιαδήποτε επίδραση από τον ρύπο Χ. 

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυξάνοντας τη συγκέντρωση του ρύπου Χ 
διατηρώντας όμως τη νέα αυτή τιμή σταθερή πάντα για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Όσο η σταθερή συγκέντρωση του ρύπου Χ είναι μικρότερη ή ίση της τιμής 
200 μg/m3 (βλέπε Σχήμα 8, σελ. 105), τα πειραματόζωα δεν δείχνουν καμία επίδραση 
από το ρύπο Χ στο τέλος του χρονικού διαστήματος. Όταν η σταθερή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα συγκέντρωση του ρύπου Χ πάρει τιμή πάνω από 200 μg/m3, 
παρουσιάζονται οι πρώτες επιπτώσεις σε ένα πειραματόζωο. Όσο αυξάνει η σταθερή 
για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκέντρωση του ρύπου Χ, τόσο αυξάνει και ο αριθμός 
των πειραματόζωων που έχουν επιπτώσεις από τον ρύπο Χ. Έτσι, (βλέπε Σχήμα 8, 
σελ. 105)  με συγκέντρωση 250 μg/m3 έχουν υποστεί επιπτώσεις από το ρύπο Χ 50 
πειραματόζωα, ενώ με συγκέντρωση 300 μg/m3 όλα, δηλαδή και τα 100. Η τιμή της 
συγκέντρωσης του ρύπου, που αν δεν ξεπεραστεί δεν παρατηρείται οποιαδήποτε 
επίδραση στους αποδέκτες ονομάζεται NOEL (No Observable Effect Level), δηλαδή 
συγκέντρωση δίχως αναγνωρίσιμη επίδραση. Η τιμή NOEL στο παράδειγμα μας είναι 
200 μg/m3 (βλέπε Σχήμα 8, σελ. 105) και αφορά τα ποντίκια. 

Προκειμένου να ορίσουμε την οριακή τιμή της συγκέντρωσης του ρύπου Χ στην 
ατμόσφαιρα σε σχέση με τον άνθρωπο μειώνουμε την τιμή NOEL διαιρώντας με ένα 
συντελεστή, η τιμή του οποίου συνήθως είναι 100. Όσο μειώνουμε την τιμή NOEL 
τόσο πιο πολύ προστατεύουμε τον άνθρωπο. Με τον συντελεστή αυτό, δηλαδή το 
100, λαβαίνουμε υπ’ όψη κυρίως τη διαφορά ευπάθειας μεταξύ των πειραματόζωων 
και του ανθρώπου, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων μεταξύ τους (υγιείς, νέοι, 
ηλικιωμένοι, παιδιά, ασθενείς κ.λπ.). Όσο πιο γνωστές είναι οι αιτίες για τις διαφορές, 
τόσο μεταξύ πειραματόζωων και ανθρώπου, όσο και μεταξύ των διαφόρων ομάδων 
ανθρώπων (υγιείς, νέοι κ.λπ.), τόσο μικρότερος γίνεται ο συντελεστής 100. 

Έτσι ορίζουμε στο παράδειγμα μας, ως «Μακρόχρονη Οριακή Τιμή της 
Συγκέντρωσης του Ρύπου Χ στην Ατμόσφαιρα σε Σχέση με τον Άνθρωπο», την τιμή 
200 / 100 = 2 μg/m3.  Η έκφραση μακρόχρονη είναι απαραίτητη, διότι προήλθε από 
μακρόχρονη επίδραση του ρύπου στα πειραματόζωα. Ένα πραγματικό παράδειγμα 
είναι ότι, π.χ. η «Μακρόχρονη Οριακή Τιμή της Συγκέντρωσης του Ρύπου Διοξείδιο 
του Αζώτου (ΝΟ2) στην Ατμόσφαιρα σε σχέση με τον Άνθρωπο» είναι 40 μg/m3 . 
Στη συνέχεια θα αντιληφθούμε, ότι υπάρχει και Βραχύχρονη Οριακή Τιμή της 
Συγκέντρωσης ενός Ρύπου  στην Ατμόσφαιρα.  

Είναι αυτονόητο, ότι προκειμένου να καθορίσουμε την οριακή τιμή της 
συγκέντρωσης του ρύπου Χ στην ατμόσφαιρα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο 
αποδέκτη, εκτός του ανθρώπου (π.χ. σε σχέση με τα φυτά, τα κτήρια, τα υλικά κ.λπ.) 
εργαζόμαστε όπως με τα πειραματόζωα απευθείας με τον αποδέκτη (π.χ. απευθείας 
με τα  φυτά) δίχως την ανάγκη χρήσης συντελεστού. 
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Ό,τι περιγράψαμε για το ρύπο Χ, έχει πραγματοποιηθεί για μια σειρά ρύπων τόσο 
της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους, όσο και σε σχέση με όλους τους 
αποδέκτες, δηλαδή τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα κτήρια και λοιπά υλικά, τα 
οικοσυστήματα κ.λπ. 
Ό,τι θα αναφέρουμε στα επόμενα 3 Κεφάλαια (δηλαδή μέχρι την Επικεφαλίδα 
«Περίληψη για τον Ορισμό Όρια για τη Συγκέντρωση ενός Ρύπου στην 
Ατμόσφαιρα») είναι μεν εκλαϊκευμένη, αλλά δεν παύει να είναι και εξειδικευμένη 
Επιστήμη. Διαβάστε τα λοιπόν, αλλά αν έχετε δυσκολία να τα καταλάβετε, μη Σας 
απασχολήσει αυτό, γιατί στο τέλος των τριών Κεφαλαίων στο Κεφάλαιο που 
ακολουθεί με τίτλο «Περίληψη για τον Ορισμό Όρια για τη Συγκέντρωση ενός Ρύπου 
στην Ατμόσφαιρα» θα Σας εξηγήσω περιληπτικά τι πρέπει να κρατήσετε 

Μακρόχρονη Συγκέντρωση και 
Μακρόχρονη Οριακή Τιμή της Συγκέντρωσης ενός Ρύπου στην Ατμόσφαιρα 

Προκειμένου να εισαγάγουμε την έννοια «οριακή συγκέντρωση του ρύπου Χ στην 
ατμόσφαιρα με αποδέκτη τον άνθρωπο» παραδεχτήκαμε, ότι ο αποδέκτης δέχεται μια 
σταθερή συγκέντρωση του ρύπου Χ στην ατμόσφαιρα. 

Ένας αποδέκτης όμως σχεδόν ποτέ δεν αντιμετωπίζει μια σταθερή συγκέντρωση 
ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα. Παίρνουμε σαν παράδειγμα μια νοικοκυρά, που μένει 
σε ένα σπίτι κοντά σε μια λεωφόρο με μεγάλη κυκλοφορία. Παρακολουθούμε την 
επιβάρυνση της νοικοκυράς για 24 ώρες από ένα ρύπο, που προέρχεται από τον 
ρυπαντή αυτοκίνητο, π.χ. το διοξείδιο του αζώτου (βλέπε 4η Ενότητα, σελ 29). Έστω 
ότι ο άνεμος έχει σταθερή διεύθυνση από τη λεωφόρο προς το σπίτι της νοικοκυράς. 
Ήδη το γεγονός, ότι η ένταση της κυκλοφορίας των οχημάτων είναι συνάρτηση του 
χρόνου (τη νύχτα μικρότερη από τη μέρα και τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής 
μέγιστη), δείχνει ότι η επιβάρυνση της νοικοκυράς από τον ρύπο διοξείδιο του 
αζώτου συνεχώς αλλάζει. Ένας άλλος παράγων, που κάνει την επιβάρυνση της 
νοικοκυράς από το ρύπο διοξείδιο του αζώτου πιο περίπλοκη, είναι, ότι και η 
διεύθυνση του ανέμου στην πραγματικότητα αλλάζει. Έτσι, είναι δυνατόν η 
επιβάρυνση της νοικοκυράς από το ρύπο διοξείδιο του αζώτου να είναι ελάχιστη τη 
στιγμή της κυκλοφοριακής αιχμής, αν ακριβώς εκείνη τη στιγμή η διεύθυνση του 
ανέμου δεν είναι τώρα από τη λεωφόρο προς το σπίτι, αλλά από το σπίτι της 
νοικοκυράς προς τη λεωφόρο. 

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πως θα γίνει η αξιολόγηση της επιβάρυνσης της 
νοικοκυράς από τον ρύπο διοξείδιο του αζώτου; Αυτό θα το εξηγήσουμε με τη 
βοήθεια ενός αριθμητικού παραδείγματος.       

Έστω λοιπόν ότι τοποθετούμε στην αυλή της νοικοκυράς ένα όργανο με το οποίο 
μετρούμε τη συγκέντρωση του ρύπου διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα για ένα 
ολόκληρο ημερολογιακό έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου (ώρα 00:00) μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου (ώρα 24:00). Για κάθε ώρα (π.χ. από 00:00 μέχρι 01:00) 
σχηματίζουμε τον μέσο όρο της συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου 
δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο από 24 ωριαίες τιμές ημερησίως επί 365 μέρες, 
δηλαδή συνολικά 8760 ωριαίες τιμές της συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου. 
Αυτά που περιγράφουμε τώρα, δεν είναι θεωρίες. Έτσι ελέγχει ένα συγκροτημένο 
Κράτος την επιβάρυνση των Πολιτών του. Προκειμένου να γίνουν ευκολότερα 
κατανοητά όσα ακολουθούν, παραδεχόμαστε ότι στο αριθμητικό μας παράδειγμα 
(βλέπε Πίνακα 3, σελ. 108) οι 8760 τιμές είναι μόνο 5 (πώς θα μπορούσαμε άλλωστε 
σε ένα αριθμητικό παράδειγμα να βρούμε το μέσο όρο 8760 τιμών;). Στον Πίνακα 3, 
σελ. 108 ο ρύπος διοξείδιο του αζώτου παρίσταται με τον χημικό του τύπο ΝΟ2 . 
Εκτός αυτού επιλέγουμε τρεις χαρακτηριστικές σειρές μετρήσεων της συγκέντρωσης 
του διοξειδίου του αζώτου. Στην πρώτη περίπτωση οι ωριαίες τιμές της 
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συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου είναι όλες ίδιες και ίσες με 30 μg/m3 έτσι, 
ώστε και ο μέσος όρος τους είναι ίσος με 30 μg/m3. Στη δεύτερη περίπτωση οι τιμές 
της συγκέντρωσης του διοξειδίου του αζώτου έχουν επιλεγεί έτσι, ώστε να είναι 
περίπου ίσες με 30 μg/m3 και ο μέσος όρος τους πάλι να είναι ίσος με 30 μg/m3. Και 
στις δύο αυτές περιπτώσεις μπορούμε να πούμε ότι η συγκέντρωση του ρύπου 
διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα είναι κατά τη διάρκεια ενός έτους περίπου 
σταθερή, με μέσο όρο την τιμή 30 μg/m3. Τον μέσο όρο της συγκέντρωσης ενός 
ρύπου κατά τη διάρκεια ενός έτους την ονομάζουμε και «μακρόχρονη επιβάρυνση ή 
μακρόχρονη συγκέντρωση του ρύπου» αυτού. Προκειμένου δε, να αξιολογήσουμε, αν 
η συγκέντρωση αυτή δημιουργεί προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου πρέπει να τη 
συγκρίνουμε με τη «μακρόχρονη οριακή τιμή της συγκέντρωσης του ρύπου διοξείδιο 
του αζώτου» Η τιμή αυτή για το διοξείδιο του αζώτου είναι 40 μg/m3, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως Επομένως συμπερασματικά, αφού η νοικοκυρά τόσο στην 
πρώτη, όσο και στη δεύτερη περίπτωση (βλέπε Πίνακα 3, σελ. 108) εκτίθεται σε μια 
μακρόχρονη επιβάρυνση 30 μg/m3, ενώ η μακρόχρονη οριακή τιμή της 
συγκέντρωσης του ΝΟ2 είναι 40 μg/m3, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από τον ρύπο 
διοξείδιο του αζώτου. 

 
 
 

 
 
 
 

Βραχύχρονη Συγκέντρωση και 
Βραχύχρονη  Οριακή Τιμή της Συγκέντρωσης ενός Ρύπου  στην Ατμόσφαιρα 

Τώρα παρατηρώντας την τρίτη περίπτωση στον Πίνακα 3, σελ. 108, διαπιστώνουμε 
ότι αυτή είναι τελείως διαφορετική από τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Ναι μεν η 
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συγκέντρωση του ΝΟ2 στην ατμόσφαιρα έχει μέσο όρο ίσο με 30 μg/m3, πλην όμως 
οι επί μέρους ωριαίες τιμές του ρύπου διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Είναι δε φανερό, 
ότι η τρίτη περίπτωση είναι πολύ πιο επιβαρυντική από τις δύο προηγούμενες, διότι οι 
οργανισμοί ανταποκρίνονται με ιδιαίτερα αυξημένη δυσκολία σε βραχύχρονες 
ακραίες καταπονήσεις σε σχέση με παρατεταμένες καταπονήσεις ηπιότερης μορφής. 
Ας αναλογιστούμε: Αν ήμασταν μποξέρ, τι θα προτιμούσαμε, να δεχόμασταν 10 
χτυπήματα με δύναμη ενός κιλού ή 9 χτυπήματα με δύναμη 0,1 κιλού και ένα 
χτύπημα 9,1 κιλών, με το οποίο σίγουρα θα βγαίναμε νοκ άουτ (και οι δύο 
περιπτώσεις έχουν τον ίδιο μέσο όρο, δηλαδή τη δύναμη ενός κιλού); 

Από την προηγούμενη παράγραφο προκύπτει, ότι προκειμένου να αξιολογήσουμε 
την επιβάρυνση, που έχουμε από ένα ρύπο στην ατμόσφαιρα, δεν αρκεί μόνο να 
αξιολογήσουμε την μακρόχρονη επιβάρυνση του ρύπου (δηλαδή τον μέσον όρο της 
συγκέντρωσης του ρύπου στην ατμόσφαιρα π.χ. κατά τη διάρκεια ενός 
ημερολογιακού έτους) συγκρίνοντας τη με τη μακρόχρονη οριακή τιμή της 
συγκέντρωσης του ρύπου. Επί πλέον είναι απαραίτητο ένα δεύτερο κριτήριο. 

Το επί πλέον κριτήριο είναι το εξής: Ορίζουμε σαν «βραχύχρονη, δηλαδή ωριαία 
οριακή τιμή της συγκέντρωσης ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα» τη συγκέντρωση αυτή, 
που δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί περισσότερο από α φορές, ανάλογα με το ρύπο, 
στο σύνολο των 8760 ωριαίων τιμών της συγκέντρωσης του ρύπου κατά τη διάρκεια 
ενός ημερολογιακού έτους. 

Η βραχύχρονη οριακή τιμή στο παράδειγμα του διοξειδίου του αζώτου είναι η 
ωριαία συγκέντρωση 200 μg/m3 και δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί περισσότερες από 
18 φορές ανά ημερολογιακό έτος. Δηλαδή, προκειμένου να ελέγξουμε, αν η 
επιβάρυνση της νοικοκυράς από το ρύπο διοξείδιο του αζώτου ξεπερνά την ωριαία 
οριακή τιμή, μετράμε επί ένα ημερολογιακό έτος την συγκέντρωση του διοξειδίου 
του αζώτου στην ατμόσφαιρα (σε ένα ύψος περίπου 1,5 μέτρα), σχηματίζουμε 8760 
ωριαίες τιμές και δεν επιτρέπεται είτε μεμονωμένα, είτε συνεχόμενα οι ωριαίες αυτές 
τιμές να είναι μεγαλύτερες από 200 μg/m3 περισσότερες από 18 φορές. Αν πράγματι 
η τιμή 200 μg/m3 δεν έχει ξεπεραστεί περισσότερες από 18 φορές (δηλαδή αν στην 
περίπτωσή μας η υπέρβαση ήταν συνεχόμενη, οι 18 φορές ανταποκρίνονται σε ¾ 
μιας από τις 365 ημέρες), τότε η νοικοκυρά και πάλι δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από 
τον ρύπο διοξείδιο του αζώτου. 

Όρια Συναγερμού ενός Ρύπου στην Ατμόσφαιρα 
Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναφέραμε ότι οι οργανισμοί δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν σε ακραίες καταπονήσεις. 

Όταν όμως στο προηγούμενο Κεφάλαιο ορίσαμε την «βραχύχρονη οριακή τιμή» 
του διοξειδίου του αζώτου, αναφέραμε ότι οι ωριαίες τιμές της συγκέντρωσης του 
διοξειδίου του αζώτου στην ατμόσφαιρα δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν περισσότερες 
από 18 φορές την τιμή 200 μg/m3. Υπερβάλουμε σκοπίμως ρωτώντας: δηλαδή είναι 
όλα εν τάξει, αν μόνο 16 φορές η ωριαία συγκέντρωση του διοξειδίου του αζώτου 
στην ατμόσφαιρα είναι 3000 μg/m3; Όχι βέβαια! Άρα τουλάχιστο για ορισμένους 
ρύπους πρέπει να υπάρχει ακόμη ένα κριτήριο. Το κριτήριο αυτό λέγεται «όριο 
συναγερμού της συγκέντρωσης του ρύπου» και για το παράδειγμα του διοξειδίου του 
αζώτου είναι ίσο με 400 μg/m3, μετρούμενα επί 3 συνεχείς ώρες 

Σε περίπτωση, που υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των οριακών τιμών ή/και των 
ορίων συναγερμού, οι αρμόδιες αρχές εκπονούν σχέδια δράσης, που επιτρέπουν τη 
βραχυπρόθεσμη λήψη μέτρων με τα οποία θα μειωθεί είτε το ύψος της συγκέντρωσης 
των ρύπων, είτε η διάρκεια υπέρβασης των ορίων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και 
μέτρα ελέγχου αλλά και δυνατότητα εφαρμογής μέτρων αναστολής δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων. 
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Περίληψη για τον Ορισμό 
«Όρια για τη Συγκέντρωση ενός Ρύπου στην Ατμόσφαιρα» 

Τα 3 προηγούμενα Κεφάλαια μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής: 
Προκειμένου να κρίνουμε, αν ένας ρύπος  στην ατμόσφαιρα (σαν παράδειγμα 
ασχολούμεθα με τον ρύπο διοξείδιο του αζώτου) είναι επικίνδυνος π.χ. για τον 
άνθρωπο, πρέπει να κάνουμε μία συνεχή μέτρηση της συγκέντρωσης του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα σε ένα ύψος π.χ. 1,5 μέτρων (σε αυτό το ύψος περίπου είναι τα 
αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου) για το χρονικό διάστημα ενός έτους. Για τη 
συνεχή αυτή μέτρηση, ορίζουμε για κάθε ώρα τη μέση τιμή της συγκέντρωσης του 
ρύπου. Έτσι, δημιουργούνται 24 τιμές για μία ημέρα επί 365 ημέρες τον χρόνο, 
δηλαδή 8760 ωριαίες τιμές σε ένα χρόνο. 

1. Σχηματίζουμε τον μέσον όρο των 8760 ωριαίων τιμών της συγκέντρωσης του 
ρύπου και τον συγκρίνουμε με την Μακρόχρονη  Οριακή Τιμή της 
Συγκέντρωσης του Ρύπου  στην Ατμόσφαιρα (για το διοξείδιο του αζώτου 40 
μg/m3 ). Εάν ο μέσος όρος είναι μικρότερος της Μακρόχρονης Οριακής Τιμής 
της Συγκέντρωσης του Ρύπου  στην Ατμόσφαιρα (για το διοξείδιο του αζώτου 
40 μg/m3 ), τότε (εξ ορισμού) δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα πρόβλημα. 
Το προς το παρόν έχει την έννοια, ότι ακόμη δεν τελειώσαμε! 

2. Συγκρίνουμε τις 8760 τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα με την Βραχύχρονη Οριακή Τιμή της Συγκέντρωσης του Ρύπου  
στην Ατμόσφαιρα (για το διοξείδιο του αζώτου 200 μg/m3 ). Εάν από τις 8760 
τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούν 
την βραχύχρονη Οριακή Τιμή της Συγκέντρωσης του Ρύπου  στην 
Ατμόσφαιρα (για το διοξείδιο του αζώτου 200 μg/m3 ) σε περισσότερες από 
18 φορές, τότε δεν υπάρχει επίσης προς το παρόν κανένα πρόβλημα. για τον 
άνθρωπο, διότι επίσης ακόμη δεν τελειώσαμε!. 

3. Συγκρίνουμε τις 8760 τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα με το Όριο Συναγερμού του Ρύπου στην Ατμόσφαιρα (για το 
διοξείδιο του αζώτου 400 μg/m3 ). Εάν σε καμία περίπτωση 3 συνεχόμενες 
ωριαίες τιμές της συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούν το 
όριο συναγερμού (για το διοξείδιο του αζώτου 400 μg/m3 ) , τότε τελικά (εξ 
ορισμού) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. για τον άνθρωπο. 

4. Αν έστω και μία από τις 3 προηγούμενες συνθήκες δεν πληρούται, τότε 
υπάρχει πρόβλημα για τον άνθρωπο και πρέπει να ληφθούν μέτρα ενάντια σε 
αυτήν την κατάσταση. 

Ισχύουσα Νομοθεσία για Ρύπους στην Ατμόσφαιρα 
 Αναφέραμε προηγουμένως, ότι προκειμένου να ορίσουμε την επιβάρυνση του 
ανθρώπου από ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, μετράμε τη συγκέντρωση 
του ρύπου σε ένα ύψος περίπου 1,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, επειδή 
σε αυτό περίπου το ύψος βρίσκονται τα αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου. Η 
μετάβαση όμως ενός ρύπου από την ατμόσφαιρα στους αποδέκτες και συγκεκριμένα 
στον άνθρωπο ονομάζεται ρυπογόνος επιβάρυνση ή  immission (βλέπε 9η Ενότητα, 
σελ. 87 και το Σχήμα 3, σελ. 82). Γι’ αυτό αυτές οι οριακές τιμές για την 
συγκέντρωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα ονομάζονται οριακές τιμές των ρύπων για 
τη ρυπογόνο επιβάρυνση ή για την immission ή και για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια αυτές τις οριακές τιμές θα τις ονομάζουμε μόνο οριακές 
τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας               

Η Τοξικολογία έχει ορίσει οριακές τιμές για πολλούς ρύπους της ατμόσφαιρας. Η 
κατάσταση όμως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ως προς τη νομοθεσία, 
τον αριθμό των ρύπων για τους οποίους ισχύουν οριακές τιμές ποιότητας της 
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ατμόσφαιρας, το εάν τηρούνται οι τιμές αυτές, το εάν τηρούνται οι νόμοι και το εάν 
υπάρχουν κυρώσεις στη μη τήρηση των νόμων, ήταν μέχρι πρότινος ιδιαιτέρως 
ανόμοια. Προκειμένου όμως να εξισωθεί τόσο η ποιότητα ζωής των κατοίκων της 
Ε.Ε., όσο και η ανταγωνιστικότητα των χωρών της Ε.Ε., έχει υπάρξει πρόοδος τα 
τελευταία χρόνια στη δημιουργία Οδηγιών της Ε.Ε., με τις οποίες ορίσθηκαν οριακές 
τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας. Επειδή δε οι Οδηγίες αυτές πρέπει εντός 
συγκεκριμένων χρονικών ορίων να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας 
της Ε.Ε. (με κυρώσεις στην ενάντια περίπτωση), σύντομα θα υπάρξει ομοιομορφία 
των Οδηγιών αυτών σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

Σε αυτή τη θέση αναφέρω συνήθως περισσότερες Ευρωπαϊκές Οδηγίες με 
οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας διαφόρων ρύπων της ατμόσφαιρας. 
Εδώ δεν θα αναφέρω τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά μόνο τους ρύπους για τους 
οποίους υπάρχουν οριακές τιμές και όρια συναγερμού για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας: 

Διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξείδια του αζώτου (μονοξείδιο 
του αζώτου και διοξείδιο του αζώτου μαζί), σωματίδια, μόλυβδος, βενζόλιο, 
μονοξείδιο του άνθρακα, όζον, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρος, νικέλιο, πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζοπυρένιο. 

Άλλα Είδη Οριακών Τιμών στην Ατμόσφαιρα 
Εξηγήσαμε προηγουμένως, ότι για την υγεία του ανθρώπου πρέπει να τηρούνται τα 
όρια για την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Προς τούτο μετράμε την συγκέντρωση των 
ρύπων σε ένα ύψος περίπου 1,5 μέτρων από το έδαφος, αφού εκεί βρίσκονται τα 
αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου. 

Αν όμως η συγκέντρωση ενός ρύπου, που μετράμε στην ατμόσφαιρα, είναι 
μεγαλύτερη από την οριακή τιμή για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τότε πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για την προστασία της υγείας των Πολιτών. Εκτός των άλλων μέτρων 
επιδιώκεται και η απομάκρυνση ρυπαντών από την περιοχή. Υπάρχουν όμως 
περιπτώσεις που αυτό δεν είναι σκόπιμο, π.χ. αν κάπου υπάρχουν κοιτάσματα ενός 
καυσίμου (π.χ. λιγνίτη) και κοντά στην περιοχή εκείνη υπάρχει ένα εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μια κατοικημένη περιοχή. Τότε ενδείκνυται η 
επιβολή ορίων για την εκπομπή (emission) των ρύπων (βλέπε 9η Ενότητα, σελ. 87 και 
το Σχήμα 3, σελ. 82). 

 Σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν τεθεί σε ισχύ Διατάξεις, που 
επιβάλλουν οριακές τιμές για την εκπομπή (emission) των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
σε συγκεκριμένα είδη εγκαταστάσεων, όπως:.  

• Μικρές θερμικές εγκαταστάσεις. 
• Μεγάλες θερμικές εγκαταστάσεις. Με τις οριακές τιμές για την εκπομπή 

(emission) των ρύπων από αυτές τις Εγκαταστάσεις θα ασχοληθούμε σε άλλες 
Ενότητες, όταν θα περιγράψουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 
μειώσουμε την εκπομπή των ρύπων 

• Εγκαταστάσεις για την καύση απορριμμάτων (βλέπε 1η Ενότητα, σελ.13). 
• Μείωση της εκπομπής υδρογονανθράκων κατά τη μετάγγιση και την 

αποθήκευση βενζίνης (βλέπε 3η Ενότητα, σελ. 28). 
Υπάρχουν και άλλα είδη οριακών τιμών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ένα παράδειγμα 
είναι οι οριακές τιμές για διάφορους ρύπους στο χώρο εργασίας, όταν ο ρύπος 
εκπέμπεται από τη διαδικασία αυτής της εργασίας. 

Άπνοια και Στρώμα Αέρα με Θερμοκρασιακή Αναστροφή. 
Κατάσταση Smog «Νέφους» 

Στο τέλος της 10ης Ενότητας περιγράψαμε την περίπτωση, που κατά την διασπορά 
των ρύπων στην ατμόσφαιρα επικρατεί άπνοια και συγχρόνως υπάρχει στην 
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ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή (βλέπε 10η Ενότητα, 
σελ. 102 και Σχήμα 15, σελ.101 ). 

Όσο διαρκεί αυτή η μετεωρολογική κατάσταση και οι ρυπαντές συνεχίζουν την 
λειτουργία τους τόσο περισσότερο αυξάνει η συγκέντρωση των ρύπων και επομένως 
τόσο πιο επικίνδυνοι γίνονται. Έτσι, όταν η συγκέντρωση των ρύπων υπερβεί τις 
οριακές τιμές, τότε έχουμε αυτό που στις ξένες γλώσσες λέγεται smog (σμογκ) και 
στην απλή Ελληνική γλώσσα «Νέφος». Η λέξη Νέφος προέκυψε από το χρώμα των 
ρύπων που συσσωρεύονται κάτω από το στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή 
το οποίο (στρώμα), όπως εξηγήσαμε δρα σαν τείχος, μη επιτρέποντας στα καυσαέρια 
να το προσπεράσουν προς τα επάνω. 

Αναφέραμε δε, ότι το Νέφος μπορεί να εμφανιστεί είτε τον χειμώνα και λέγεται 
Νέφος τύπου Λονδίνου είτε το καλοκαίρι και λέγεται Νέφος τύπου Λος - Άντζελες. 
Οι ονομασίες προήλθαν από τις πόλεις που πρωτοεμφανίστηκαν τα δύο διαφορετικά 
Νέφη. Λέμε δε δύο διαφορετικά Νέφη, διότι οι ρύποι που παίζουν ρόλο στα δύο αυτά 
Νέφη είναι τελείως διαφορετικοί από Νέφος σε Νέφος. 

Smog. Χειμερινό «Νέφος» ή «Νέφος» Τύπου Λονδίνου 
Κατ ۥαρχάς θα ασχοληθούμε με το Νέφος τύπου Λονδίνου. Το Νέφος τύπου Λονδίνου 
λέγεται και χειμερινό Νέφος, διότι παρουσιάζεται τους μήνες του χειμώνα. Οι ρύποι, 
που χαρακτηρίζουν το χειμερινό νέφος είναι το διοξείδιο του θείου και τα 
αιωρούμενα σωματίδια (δηλαδή ο καπνός) συνοδευόμενοι από υψηλή υγρασία. Η 
λέξη smog προήλθε από την ένωση των δύο Αγγλικών λέξεων smo(ke) (καπνός) και  
(fo)g (ομίχλη), αφού έτσι αντιλαμβάνονταν οι κάτοικοι αυτήν την κατάσταση . Η 
συνεργία του διοξειδίου του θείου και των αιωρουμένων σωματιδίων, δηλαδή η 
επίδραση συγχρόνως και των δύο αυτών ρύπων, είναι ιδιαίτερα βλαβερή για την 
υγεία των ανθρώπων (βλέπε 4η Ενότητα, σελ.32). Μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του 
θείου και αιωρουμένων σωματιδίων προκύπτουν από την καύση κυρίως κάρβουνου 
και πετρελαίου. Κάρβουνο και πετρέλαιο χρησιμοποιήθηκαν πολύ σε διαφόρους 
περιόδους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για τη θέρμανση 
κτηρίων.  

Η πρώτη περίπτωση χειμερινού Νέφους, που κατεγράφη, συνέβη το 1873 στο 
Λονδίνο. 7 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1880 υπήρξε στο Λονδίνο άλλο ένα 
χειμερινό Νέφος, όπου όμως τώρα αναφέρθηκε και ο αριθμός των νεκρών. Δηλαδή 
την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 1880 πέθαναν στο Λονδίνο από τις 
συνέπειες ενός χειμερινού Νέφους 1000 άτομα περισσότερο του συνήθους, όπου ο 
αριθμός των θανάτων ήταν διπλάσιος σε σχέση με αντίστοιχες κανονικές περιόδους. 

 Το χειρότερο επεισόδιο χειμερινού Νέφους συνέβη στο Λονδίνο το Δεκέμβριο 
του 1952, κατά το οποίο εντός 5 ημερών (που διήρκεσε το Νέφος), πέθαναν 4000 
άτομα. Τα άτομα, που πεθαίνουν, από τις συνέπειες του χειμερινού Νέφους είναι 
άτομα ευαίσθητα π.χ. ηλικιωμένα με προβλήματα του αναπνευστικού και καρδιακού 
συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για το ότι μιλούν και για πρόωρους θανάτους.  

Από το 1873 σημειώθηκαν στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ περίπου 20 σοβαρά 
επεισόδια χειμερινού Νέφους. Το χρώμα του χειμερινού Νέφους είναι μαύρο από τον 
ρύπο σωματίδια (καπνός) 

Smog. Θερινό «Νέφος» ή «Νέφος» Τύπου Λος - Άντζελες 
Το θερινό Νέφος έγινε για πρώτη φορά ιδιαίτερα αισθητό από τις επιπτώσεις που 

είχε στους «αποδέκτες» και κυρίως στον άνθρωπο, στα φυτά και στα υλικά στις αρχές 
της δεκαετίας 1950–1960 στο Λος - Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής (από εκεί και η ονομασία Νέφος τύπου Λος – Άντζελες).  

Οι ρύποι, που είναι χαρακτηριστικοί για το θερινό Νέφος, είναι μια σειρά 
δευτερογενών ρύπων, που προέρχονται από τις χημικές αντιδράσεις στην 
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τροπόσφαιρα των ρύπων διοξείδιο του αζώτου και άκαυστοι υδρογονάνθρακες,     
αλλά αυτό μόνο υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας, γι’ αυτό και η 
ονομασία θερινό Νέφος. Οι δευτερογενείς ρύποι του θερινού νέφους είναι το όζον, 
και μία σειρά άλλων φωτοχημικών οξειδωτικών όπως νιτρικά υπεροξυακετυλένια, 
αλδεΰδες, κετόνες, υπεροξείδιο του υδρογόνου, νιτρικό οξύ, θειικό οξύ κ.λπ. 

Το διοξείδιο του αζώτου και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες δημιουργούνται σε 
όλες τις καύσεις, κυρίως όμως βρίσκονται στα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Οι 
υδρογονάνθρακες ειδικά προκύπτουν επιπλέον από τις απώλειες των καυσίμων κατά 
τη διύλιση, αποθήκευση, μεταφορά και μετάγγισή τους. Οι επιπτώσεις των ρύπων του 
θερινού Νέφους στον άνθρωπο είναι ερεθισμοί των βλεννογόνων (κυρίως δάκρια), 
πονοκέφαλος, ενοχλήσεις στο αναπνευστικό σύστημα και χειροτέρευση της 
πνευμονικής λειτουργίας. Οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται στο σύνολο των ρύπων, 
που αναφέραμε, όπου περισσότερο υπεύθυνοι για το δάκρυσμα είναι οι αλδεΰδες ενώ 
για τις επιπτώσεις στο αναπνευστικό υπεύθυνο είναι το όζον. 

Το θερινό Νέφος παρουσιάζεται εκτός από το Λος – Άντζελες και σε άλλες 
μεγαλουπόλεις όπως π.χ. Τόκιο, Οζάκα, Αθήνα, Μεξικό - Σίτυ κ.λπ. 

Το χειμερινό Νέφος, γίνεται με το χρόνο όλο και πιο σπάνιο, αφού οι ρύποι που 
το δημιουργούν, δηλαδή το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια 
συνεχώς λιγοστεύουν, λόγω χρήσης ποιοτικότερων καυσίμων. Αυτό όμως δεν ισχύει 
στην Πατρίδα μας, όπου τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν χρήματα για την αγορά 
πετρελαίου, με αποτέλεσμα τη χρήση του όχι και τόσο ποιοτικού καυσίμου ξύλο σε 
σόμπες και τζάκια. Αντίθετα το θερινό Νέφος γίνεται συχνότερο, αφού οι ρύποι που 
το δημιουργούν, δηλαδή το διοξείδιο του αζώτου και οι υδρογονάνθρακες, που 
προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, συνεχώς αυξάνουν λόγω της 
εκρηκτικής εξέλιξης που έχει λάβει ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν 
παγκοσμίως. 

Το χρώμα του θερινού Νέφους είναι καφετί από το χρώμα που έχει το διοξείδιο 
του αζώτου. 

 
 
Στο τέλος κάτι προσωπικό. Την 11η Ενότητα την αφιερώνω στη μνήμη του 

Πατέρα μας Ευάγγελου Μπινιάρη (1900-1988), ο οποίος ήταν αξιωματικός του τότε 
Βασιλικού Ναυτικού (Ηλεκτρολόγος στη Βάση Υποβρυχίων). Ο Στόλος μας 
εγκατέλειψε την Ελλάδα το 1941 και ακολούθησε τους Συμμάχους στη Μέση 
Ανατολή. Όταν ζητήθηκε από τον Πατέρα μας να μεταβεί και αυτός στη Μέση 
Ανατολή, εγκατέλειψε την Οικογένειά του, δηλαδή τη Σύζυγό του και τα 4 Αγόρια 
του (μετά τον πόλεμο αποκτήσαμε και την πολυπόθητη αδελφούλα μας) και επί 2 
χρόνια δεν ήξερε, αν η Οικογένειά του ζει. Τότε έκανε το εξής Τάμα: «Αν αξιωθεί να  
επιστρέψει και η Οικογένειά του ζει,, τότε, όταν θα αποκατασταθούν τα παιδιά του, ο 
ίδιος θα αφοσιωθεί αποκλειστικά στον Θεό ως Μοναχός». Έτσι και έγινε. Εκάρη 
Μοναχός με το όνομα Ευσέβιος και εκοιμήθη το έτος 1988 από τις συνέπειες ενός 
ισχυρού  «Θερινού Νέφους», που συνοδεύτηκε από έναν παρατεταμένο καύσωνα. 

  Αναφέροντας τον Πατέρα μας, δε μπορώ να μην αναφερθώ και στην Μητέρα 
μας Λευκοθέα Μπινιάρη, την Αγία αυτή Γυναίκα, που γοητεύτηκε από τα Διδάγματα 
της Χριστιανικής Θρησκείας και μας έμαθε όλους να προσφέρουμε στην κοινωνία, 
δίχως να δεχόμαστε την οποιαδήποτε ανταμοιβή.  

Μακαρία η Μνήμη τους ! 
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12η  Ενότητα: 

Οριακές Τιμές για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας. Οριακές 
Τιμές για την Εκπομπή των Ρύπων. Μείωση της Ρύπανσης 
της Ατμόσφαιρας. Προσαρμογή σε Διαδικασίες και Καύσιμα 
με Μειωμένη Εκπομπή Ρύπων. Πρωτογενείς Μέθοδοι για τη 
Μείωση της Εκπομπής των Ρύπων. Δευτερογενείς Μέθοδοι 
για τη Μείωση της Εκπομπής των Ρύπων.  
 

Περίληψη των Προηγούμενων 11 Ενοτήτων 
Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει τα εξής: 

Το φυσικό Περιβάλλον αποτελείται από 3 μέρη, δηλαδή την ατμόσφαιρα (με 
άλλες λέξεις το στρώμα του αέρα που περιβάλει τη γη μας), το νερό και το έδαφος. 

Ορίσαμε ως ρύπανση του Περιβάλλοντος την είσοδο στο Περιβάλλον (κατ’ 
αρχάς) ουσιών, που είναι σε θέση να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς 
«αποδέκτες», δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, τα κτήρια, τα λοιπά υλικά, τα οικοσυστήματα, 
το νερό, το έδαφος κ.λπ. Ονομάσαμε τις ουσίες αυτές ρύπους και τις πηγές, από τις 
οποίες προέρχονται ρυπαντές.  

 Ξεκινήσαμε δε με την περιγραφή της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, εξηγώντας, ότι 
η ρύπανση της ατμόσφαιρας μπορεί να είναι είτε φυσική (π.χ. έκρηξη ενός 
ηφαιστείου, χημικές διαδικασίες κατά την διάρκεια καταιγίδων) είτε ανθρωπογενής. 
Η ανθρωπογενής ρύπανση της ατμόσφαιρας προέρχεται κατά 90% από διαδικασίες 
καύσης υλικών που λέγονται καύσιμα. Τα υπόλοιπα 10 % της ανθρωπογενούς 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας προέρχονται από όλες τις άλλες διαδικασίες (εκτός της 
καύσης) στον οικιακό, γεωργικό και βιομηχανικό τομέα. 

Οι σπουδαιότεροι ρύποι που προέρχονται από την καύση των καυσίμων είναι: Το 
διοξείδιο του άνθρακα (κυρίως ως υπεύθυνο για το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου»), το μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, αιθάλη, 
μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου, τριοξείδιο του 
θείου, υδρόθειο, τέφρα (στερεά σωματίδια), βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, 
αρσενικό, νικέλιο κ.α.), χλώριο, φθόριο, διοξίνες και φουράνια. 

Μία ειδική περίπτωση καύσης είναι το «Κάπνισμα», με το οποίο ασχοληθήκαμε 
εκτενώς, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την υγεία των ανθρώπων. 

Ενδιάμεσα, προκειμένου να αποφύγουμε σημεία «κοπώσεως» από την συνεχή 
περιγραφή ρύπων, ασχοληθήκαμε εντατικά με το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» και 
ειδικά με το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», που σχετίζεται άμεσα με 
την «Κλιματική Αλλαγή» του πλανήτη Γη. 

Κατόπιν ασχοληθήκαμε με τη Διασπορά, δηλαδή την εξάπλωση των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, την οποία περιγράψαμε αναλυτικά για την περίπτωση που οι ρύποι είναι 
καυσαέρια, τα οποία εγκαταλείπουν την πηγή από την οποία προήλθαν (δηλαδή τον 
ρυπαντή) μέσω μίας καπνοδόχου. 

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τις οριακές τιμές των ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
Έτσι εξηγήσαμε, ότι για την προστασία π.χ. του ανθρώπου, μας ενδιαφέρει η 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η μέτρηση της συγκέντρωσης των ρύπων σε ένα 
ύψος π.χ. 1,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, διότι σε αυτό περίπου το ύψος 
βρίσκονται τα αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου. Έτσι ορίσαμε ποιες είναι οι 
«οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας», που εξ ορισμού, αν η 
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συγκέντρωση των ρύπων που μετρήσαμε δεν τις ξεπερνούν, δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα για την υγεία του ανθρώπου. 

Την διασπορά των ρύπων την περιγράψαμε για όλες τις συνθήκες (κανονικές και 
ειδικές) που επικρατούν είτε στο έδαφος (επίπεδο ή μία κοιλάδα) είτε στην 
ατμόσφαιρα (κανονικές ή ειδικές, δηλαδή άπνοια, ή στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή 
αναστροφή, ή άπνοια και στρώμα αέρα με θερμοκρασιακή αναστροφή). 

Τέλος περιγράψαμε την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν οι 
μετεωρολογικές συνθήκες είναι ειδικές, διαρκούν επί αρκετόν χρόνο, οι ρυπαντές 
συνεχίζουν τη λειτουργία τους και κάποτε αρχίζει να υπάρχει υπέρβαση των 
επιτρεπόμενων οριακών τιμών. Τότε έχουμε την κατάσταση που διεθνώς ονομάζεται 
smog (σμογκ) και στα Ελληνικά « Νέφος» χειμερινό ή θερινό (ανάλογα με την εποχή 
που συμβαίνει, δηλαδή ανάλογα με τους ρύπους που παίζουν ρόλο κατά τη 
δημιουργία του « Νέφους»). 

Αυτά ήταν μία σύντομη περίληψη των όσων έχουμε περιγράψει στις 
προηγούμενες 11 Ενότητες. 

Υποχρεώσεις ενός Κράτους 
Όπως εξηγήσαμε στην 11η Ενότητα έχουν καθοριστεί για τους σπουδαιότερους 
ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα «οριακές τιμές για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας», που αν δεν ξεπεραστούν, τότε εξ ορισμού δεν υπάρχει πρόβλημα 
υγείας για τους ανθρώπους. 

Επομένως ένα Κράτος, που σέβεται τους Πολίτες του, πρέπει να εξετάσει, αν σε 
όλη την επικράτεια του για κανένα ρύπο, για τον οποίο υπάρχουν «οριακές τιμές για 
την ποιότητα της ατμόσφαιρας», δεν υπάρχουν υπερβάσεις. Π.χ. στη Γερμανία που 
έζησα εγώ σχεδόν όλη μου τη ζωή είχα πρόσβαση (λόγω της θέσεως που κατείχα) σε 
χάρτες για όλη την Γερμανική επικράτεια, στους οποίους αναγράφονταν οι 
συγκεντρώσεις όλων των σημαντικών ρύπων της ατμόσφαιρας. Όταν αναφέρω όλη 
την επικράτεια, εννοώ περισσότερο τις περιοχές που υπολογίζεται, ότι υπάρχει 
μεγάλη επιβάρυνση. Δηλαδή αν αναφερόμαστε στην Ελλάδα, δεν θα κάναμε τέτοιες 
μετρήσεις π.χ. στα Τέμπη ή στον Παρνασσό ή στην Πάρνηθα κ.λπ., αλλά βεβαίως σε 
όλη τη μείζονα περιοχή των μεγαλουπόλεων, κατά μήκος των μεγάλων οδικών 
αρτηριών κ.λπ.   

Η εξέταση αυτή γίνεται όπως το περιγράψαμε περιληπτικά στην 11η Ενότητα στο 
Κεφάλαιο Περίληψη για τον Ορισμό «Όρια για τη Συγκέντρωση ενός Ρύπου στην 
Ατμόσφαιρα», σελ. 110. Λόγω της σοβαρότητας του αντικειμένου όμως 
επαναλαμβάνω και εδώ αλλά πιο αναλυτικά, πως γίνεται αυτός ο έλεγχος: 
Υπενθυμίζουμε, ότι όταν για την συγκέντρωση ενός ρύπου γράφουμε την τιμή π.χ. 40 
μg/m3, αυτό διαβάζεται: 40 μικρογραμμάρια του ρύπου (δηλαδή 40 εκατομμυριοστά 
του γραμμαρίου του ρύπου) μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα. 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, όταν εξετάζουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας για 
έναν ρύπο, υπάρχουν για τον ρύπο αυτό 3 διαφορετικές οριακές τιμές, τις οποίες θα 
περιγράψουμε άλλη μία φορά στη συνέχεια (για κάθε μία από αυτές τις 3 
διαφορετικές οριακές τιμές θα αναφέρουμε ως παράδειγμα την αντίστοιχη οριακή 
τιμή για τον ρύπο διοξείδιο του αζώτου):  
α) Η μακρόχρονη οριακή τιμή του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (για τον 
ρύπο διοξείδιο του αζώτου 40 μg/m3). 
β) Η βραχύχρονη οριακή τιμή του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (για τον 
ρύπο διοξείδιο του αζώτου 200 μg/m3). 
γ) Το όριο συναγερμού του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (για τον ρύπο 
διοξείδιο του αζώτου 400 μg/m3). 
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Για τον ρύπο που θέλουμε να ελέγξουμε, αν δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία του 
ανθρώπου,  κάνουμε μία συνεχή μέτρηση της συγκέντρωσης αυτού του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα σε ένα ύψος π.χ. 1,5 μέτρων (σε αυτό το ύψος περίπου είναι τα 
αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου) για το χρονικό διάστημα ενός έτους. Για τη 
συνεχή αυτή μέτρηση, ορίζουμε για κάθε ώρα τη μέση τιμή της συγκέντρωσης του 
ρύπου. Έτσι, δημιουργούνται 24 ωριαίες τιμές για μία ημέρα επί 365 ημέρες τον 
χρόνο, δηλαδή 8760 ωριαίες τιμές σε ένα χρόνο. 

1. Σχηματίζουμε τον μέσον όρο των 8760 ωριαίων τιμών της συγκέντρωσης του 
ρύπου στην ατμόσφαιρα και τον συγκρίνουμε με την μακρόχρονη οριακή τιμή 
του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (για το διοξείδιο του αζώτου 40 
μg/m3 ). Εάν ο μέσος όρος των 8760 ωριαίων τιμών είναι μικρότερος της 
μακρόχρονης οριακής τιμής του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (για 
το διοξείδιο του αζώτου 40 μg/m3 ), τότε (εξ ορισμού) δεν υπάρχει προς το 
παρόν κανένα πρόβλημα. Το προς το παρόν έχει την έννοια, ότι ακόμη δεν 
τελειώσαμε! 

2. Συγκρίνουμε τις 8760 τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα με την βραχύχρονη οριακή τιμή του ρύπου για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας (για το διοξείδιο του αζώτου 200 μg/m3 ). Εάν από τις 8760 
τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούν 
την βραχύχρονη οριακή τιμή του ρύπου για την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
(για το διοξείδιο του αζώτου 200 μg/m3 ) περισσότερες από 18, τότε δεν 
υπάρχει επίσης προς το παρόν κανένα πρόβλημα. για τον άνθρωπο, διότι 
επίσης ακόμη δεν τελειώσαμε!. 

3. Συγκρίνουμε τις 8760 τιμές της ωριαίας συγκέντρωσης του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα με το όριο συναγερμού του ρύπου για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας (για το διοξείδιο του αζώτου 400 μg/m3 ). Εάν σε καμία 
περίπτωση 3 συνεχόμενες ωριαίες τιμές της συγκέντρωση του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούν το όριο συναγερμού του ρύπου για την ποιότητα 
της ατμόσφαιρας (για το διοξείδιο του αζώτου 400 μg/m3 ), τότε τελικά (εξ 
ορισμού) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. για τον άνθρωπο. 

4. Αν έστω και μία από τις 3 προηγούμενες συνθήκες δεν πληρούται, τότε 
υπάρχει πρόβλημα για την υγεία του ανθρώπου και πρέπει να ληφθούν μέτρα 
ενάντια σε αυτήν την κατάσταση. 

Δυνατότητες Μείωσης της Επιβάρυνσης του Ανθρώπου  
από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας 

Τίθεται επομένως το σημαντικό ερώτημα: Όταν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία του 
ανθρώπου από τους ρύπους της ατμόσφαιρας (επειδή έστω και μία από τις 3 
προηγούμενες συνθήκες δεν πληρούται), τι δυνατότητες αντίδρασης υπάρχουν, με τις 
οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την αρνητική κατάσταση; 

Την απάντηση μας την δίνει το Σχήμα 3, σελ. 82. Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης 
του ρύπου στην Ατμόσφαιρα που κάναμε σε ένα ύψος 1,5 μέτρων από την επιφάνεια 
του εδάφους (επειδή σε αυτό περίπου το ύψος είναι τα αναπνευστικά όργανα του 
ανθρώπου) είναι μετρήσεις από τις οποίες προκύπτει αυτό που ονομάσαμε «ρυπογόνο 
επιβάρυνση ή immission». Αυτή δε τη ρύπανση που μετρήσαμε, τη συγκρίναμε με τις 
«οριακές τιμές της ποιότητας της ατμόσφαιρας». Αυτή όμως η ρύπανση της 
ατμόσφαιρας που μετρήσαμε, προέρχεται (βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82) από τους ρύπους 
που εγκαταλείπουν την καπνοδόχο του εργοστασίου (εκπομπή των ρύπων του 
εργοστασίου). Γενικά όμως  (βλέπε Σχήμα 2, σελ. 79) η ρύπανση της ατμόσφαιρας 
που μετρήσαμε, οφείλεται στην εκπομπή των ρύπων όλων των ρυπαντών, δηλαδή 
(βλέπε Σχήμα 2, σελ. 79) των εργοστασίων, των κτηρίων, των οχημάτων, των 
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αεροπλάνων, μιας πυρκαγιάς ενός δάσους, ενός ηφαιστείου κ.λπ. Δηλαδή με άλλες 
λέξεις η ρύπανση της ατμόσφαιρας μπορεί να μειωθεί με τη μείωση των εκπομπών 
των ρύπων από τους διάφορους ρυπαντές, της ατμόσφαιρας μερικούς των οποίων 
κατονομάσαμε προηγουμένως. 

Όπως ήδη έχουμε περιγράψει (αυτό όμως έγινε κατανοητό και με την 
απαρίθμηση των ρυπαντών προηγουμένως), η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει είτε 
φυσική είτε ανθρωπογενή προέλευση. Για την ατμοσφαιρική ρύπανση, που έχει 
φυσική προέλευση (βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 76) οι δυνατότητες μείωσής της από τον 
άνθρωπο είναι πολύ περιορισμένες. Μόνο στην περίπτωση φυσικών πυρκαγιών 
μπορούν να ληφθούν προληπτικά  μέτρα. Μερικά παραδείγματα είναι παρατηρητήρια 
για έγκαιρη αναγνώριση της πυρκαγιάς, έγκαιρη δραστηριοποίηση της 
πυροσβεστικής (οχήματα, ελικόπτερα, υδροπλάνα), εμπόδια εξάπλωσης της 
πυρκαγιάς (π.χ. αντιπυρικές ζώνες) κ.λπ. 

Από τα προηγούμενα προκύπτει τελικά, ότι μείωση της επιβάρυνσης του 
ανθρώπου από τους ρύπους της ατμόσφαιρας μπορεί να προκύψει σχεδόν 
αποκλειστικά από τη μείωση της ΕΚΠΟΜΠΗΣ των ρύπων, που προέρχονται από 
ανθρωπογενείς διαδικασίες. 

Μείωση των Εκπομπών των Ρύπων 
Το μέγεθος της γραμματοσειράς του τίτλου της προηγούμενης γραμμής δεν επελέγη 
τόσο μεγάλο από λάθος! Έχει το σκοπό να επισύρει την προσοχή Σας στο εξής: Όλα 
με όσα έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα, έχουν να κάνουν με τη ρύπανση του 
Περιβάλλοντος. Σκοπός όμως της προσπάθειάς μας δεν είναι μόνο να περιγράψουμε 
τη ρύπανση, αλλά και πώς επιτυγχάνεται η προστασία του Περιβάλλοντος, δηλαδή 
πώς μπορούμε να ελαττώσουμε μία υπάρχουσα ρύπανση του Περιβάλλοντος ή ακόμη 
καλλίτερα πώς μπορούμε επιτρέποντας τη λειτουργία ενός νέου ρυπαντή να 
ελαχιστοποιήσουμε την επί πλέον επιβάρυνση. Εξηγήσαμε δε ήδη, ότι μείωση της 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας σημαίνει μείωση της εκπομπής των ρύπων από τους 
διάφορους ρυπαντές.  

Έτσι, ένα Κράτος που σέβεται τους Πολίτες του, δεν περιορίζεται μόνο στο να 
ορίζει για όλους τους σημαντικούς ρύπους «Όρια Ποιότητας της Ατμόσφαιρας», που 
αν δεν ξεπεραστούν δεν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία των Πολιτών του, αλλά 
φροντίζει και προνοητικά να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει 
την ρύπανση της ατμόσφαιρας. Προς τούτο ορίζει και «Όρια Εκπομπής των Ρύπων». 
Δηλαδή για διάφορους τύπους ρυπαντών (π.χ. αυτοκίνητα, μικρές θερμικές μονάδες, 
μεγάλες θερμικές μονάδες, εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων κ.λπ.) ορίζει με 
Νομοθεσία τα επιτρεπόμενα «Όρια Εκπομπής των Ρύπων» από αυτούς τους 
ρυπαντές. Αναφέρουμε ένα ρεαλιστικό παράδειγμα: Για μία μεγάλη θερμική μονάδα 
(π.χ. ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) η νομοθεσία προβλέπει, ότι η 
επιτρεπόμενη οριακή τιμή για την εκπομπή του ρύπου διοξείδιο του αζώτου είναι 
200 mg/m3. Αυτό σημαίνει, ότι τα καυσαέρια που θα εγκαταλείψουν την 
καπνοδόχο το εργοστασίου, δεν επιτρέπεται να περιέχουν διοξείδιο του αζώτου 
περισσότερο από 200 μιλιγκράμ, δηλαδή χιλιοστά του γραμμαρίου μέσα σε ένα 
κυβικό μέτρο καυσαερίων . Εδώ θα επιμείνω λίγο για να γίνουν αντιληπτές οι 
διαφορές μεταξύ των οριακών τιμών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και των 
οριακών τιμών για την εκπομπή των ρύπων: 

Α) Οι οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας ελέγχονται σε ένα ύψος 
περίπου 1,5 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ οι οριακές τιμές για την 
εκπομπή των ρύπων ελέγχονται στην έξοδο από τον ρυπαντή στην ατμόσφαιρα (π.χ. 
στην έξοδο από μία καπνοδόχο, στην έξοδο από μία εξάτμιση  ενός οχήματος, ή στην 
έξοδο από τα ακροφύσια ενός αεροσκάφους κ.λπ.). 
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Β) Οι οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας αφορούν στην ποσότητα 
των ρύπων μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα, ενώ οι οριακές τιμές για την εκπομπή 
των ρύπων, αφορούν στην ποσότητα των ρύπων μέσα σε ένα κυβικό μέτρο 
καυσαερίων. 

Γ) Στις οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας η ποσότητα των ρύπων 
είναι συνήθως της τάξης μg (μικρογραμμαρίων, δηλαδή εκατομμυριοστών του 
γραμμαρίου), ενώ οι οριακές τιμές για την εκπομπή των ρύπων είναι συνήθως της 
τάξης mg (χιλιοστών του γραμμαρίου, δηλαδή χίλιες φορές πιο μεγάλες). 
 
Όταν ένα Κράτος δημιουργεί μία νομοθεσία με όρια για την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας, είναι δεσμευμένο από τις έρευνες των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι 
ορίζουν ποιες συγκεντρώσεις των ρύπων είναι επικίνδυνες για την υγεία των 
ανθρώπων (βλέπε 11η Ενότητα, σελ. 103). Αντίθετα όταν ένα Κράτος δημιουργεί μία 
νομοθεσία με όρια για την εκπομπή των ρύπων στην ατμόσφαιρα, πρέπει να λαβαίνει 
υπ’ όψη αυτό που αποκαλείται «σημερινός βαθμός της εξέλιξης της τεχνολογίας». 
Δηλαδή το Κράτος δεν μπορεί να θέτει όρια εκπομπής των ρύπων, τα οποία η 
τεχνολογία δεν μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Επ’ αυτού θα επανέλθω όμως στη 
συνέχεια. 

Για να δούμε όμως άλλη μια φορά τι πρέπει να κάνουμε για να μειώσουμε τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας.  

Στις Ενότητες 3, 4, 5 και 8 περιγράψαμε την ανθρωπογενή ατμοσφαιρική 
ρύπανση και εξηγήσαμε, ότι στην Ελλάδα περίπου τα 90% αυτής της ρύπανσης 
προέρχεται από διαδικασίες καύσης και μόνο τα 10% από όλες τις άλλες διαδικασίες 
πλην της καύσης. Γι’ αυτό το λόγο τους τρόπους μείωσης των εκπομπών των ρύπων 
για τις άλλες θα τους περιγράψουμε κατ’ αρχάς και κυρίως για τις διαδικασίες 
καύσης. Αλλά και διαδικασίες υπάρχουν αντίστοιχοι τρόποι μείωσης της εκπομπής  
των ρύπων. 

Ιστορική Εξέλιξη 
Στα πρώτα χρόνια μετά το 2ο  Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλες τις χώρες και κυρίως 

στις βιομηχανικές προείχε η εξασφάλιση ενέργειας για τις πρώτες ανάγκες του 
πληθυσμού, όπως π.χ. θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα. Αργότερα προκειμένου να 
βρουν εργασία τα πλήθη των ανέργων ήταν απαραίτητοι γοργοί ρυθμοί οικονομικής 
ανάπτυξης, που προϋποθέτουν εξασφάλιση άφθονης ενέργειας. Δε χρειάζεται να 
εκπλήσσεται λοιπόν κανείς, για το ότι οι άνθρωποι ήταν ευτυχείς για τις πηγές 
ενέργειας που διέθεταν π.χ. λιγνίτη, πετρέλαιο κ.λπ., όπως τις διέθεταν, και δεν τους 
απασχολούσε αν π.χ. αυτά τα καύσιμα περιείχαν πολύ θείο, που δημιουργεί τον ρύπο 
διοξείδιο του θείου. Άλλωστε η ατμόσφαιρα τα πρώτα χρόνια «άντεχε» και δεν ήταν 
«εκδικητική». Θυμάμαι πολύ καλά σαν νεαρός φοιτητής στη Γερμανία πόσο 
υπερήφανοι ήταν οι Γερμανοί συμφοιτητές μου βλέποντας τις καπνοδόχους των 
εργοστασίων που κάπνιζαν, αφού αυτό το συνέδεαν με το «Οικονομικό Θαύμα» 
τους. Σήμερα βέβαια για την ίδια εικόνα θα έκαναν επανάσταση! 

 Με τον καιρό όμως οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι ο «χρόνος υπομονής» είχε 
τελειώσει και τα τραγικά νέα για περιβαλλοντικές καταστροφές έφταναν το ένα μετά 
το άλλο. Χαρακτηριστικό είναι (βλέπε 11η Ενότητα, σελ. 112) το επεισόδιο 
χειμερινού smog στο Λονδίνο το 1952 με 4000 νεκρούς. Έτσι ξεκίνησαν οι 
προσπάθειες για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Εμπειρίες από τη Γερμανία 
Η Γερμανία είναι μία από τις πρώτες χώρες που θέσπισαν με Νομοθεσία «Όρια 
Εκπομπής των Ρύπων». Συνέπεσε δε περίπου την ίδια περίοδο να ξεκινήσω και εγώ 
την επαγγελματική μου αφιέρωση στο Περιβάλλον. Έτσι στη συνέχεια θα Σας 
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μεταφέρω την ιστορική εξέλιξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Γερμανία, 
που είναι και η ιστορική εξέλιξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Ευρώπη. 

Κατ’ αρχάς τη Διδακτορική μου Διατριβή την έκανα στον τομέα των 
Στροβιλομηχανών και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ήταν αυτονόητο, ότι στη 
συνέχεια θα εργαζόμουν στον τομέα αυτό. Έτσι εργάστηκα πράγματι στην γερμανική 
Εταιρεία Kraftwerk Union, η οποία είχε προέλθει από την συγχώνευση των 
Τμημάτων για Στροβιλομηχανές των Γερμανικών Εταιρειών SIEMENS και AEG. 
Εκεί λοιπόν κατασκευάζαμε και προσφέραμε στην παγκόσμια αγορά 
Αεριοστροβιλομηχανές. Κάτι που με απασχολούσε κατά τη διάρκεια της εκεί 
εργασίας μου ήταν, ότι το εάν πουλούσαμε ή όχι μία Αεριοστροβιλομηχανή δεν 
εξαρτάτο τόσο από το πόσο καλή ήταν από μηχανολογικής απόψεως, αλλά 
περισσότερο από το πόσο επιβάρυνε με τους ρύπους της το Περιβάλλον. Έτσι, μετά 
από 5 χρόνια παραμονής στην Εταιρεία και μετά από αρκετές σκέψεις για το 
επαγγελματικό μου μέλλον πήρα τη μεγάλη απόφαση να αλλάξω τελείως αντικείμενο 
και να ασχοληθώ με τα προβλήματα του Περιβάλλοντος. Βλέποντας προς τα πίσω 
την επαγγελματική μου εξέλιξη, μπορώ να ισχυρίζομαι, ότι ήταν μία πολύ σωστή 
απόφαση. 

Αρχίζω λοιπόν το 1980 την εργασία μου ως υπεύθυνος για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος στην τότε μεγαλύτερη Εταιρεία της Ευρώπης παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας RWE Energie AG. Το 1980 ξεκίνησε όμως και ο διεθνής προβληματισμός 
γύρω από το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», την «Τρύπα του Όζοντος» αλλά και όχι 
μόνο. 
Συγκεκριμένα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Γερμανική κοινή γνώμη 
αντιμετώπισε το οικολογικό πρόβλημα της «Καταστροφής των Δασών». Με αυτήν 
την έννοια έγινε η περιγραφή της προσβολής των δένδρων (κυρίως των κωνοφόρων, 
αλλά όχι μόνο αυτών) από μία ασθένεια, που μέχρι τότε δεν ήταν γνωστή. Σαν αιτία 
θεωρήθηκαν οι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Έτσι υπό την πίεση τόσο της κοινής γνώμης 
όσο και ενός Πολιτικού Κόμματος, το οποίο έκανε «σημαία» του το πρόβλημα της 
«Καταστροφής των Δασών», η τότε Κυβέρνηση εισήγαγε μία σειρά νομοθεσιών, που 
στόχευαν  στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επειδή δε το εν λόγω Κόμμα 
αύξανε συνεχώς τα ποσοστά του, η Κυβέρνηση, προκειμένου «να πάρει τον αέρα από 
τα πανιά, του εν λόγω Κόμματος», αυστηροποιούσε συνεχώς τα όρια εκπομπής των 
ρύπων, μη λαβαίνοντας καν υπ’ όψη, αυτό που προηγουμένως αποκαλέσαμε 
«σημερινό βαθμό της εξέλιξης της τεχνολογίας» (όπως θα δούμε στη συνέχεια). 

Σπουδαιότερο μέτρο ήταν η «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες», διότι 
αφορούσε στους μεγάλους ρυπαντές και επομένως αποσκοπούσε σε σημαντική 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (επί πλέον οι Πολιτικοί ήξεραν, ότι οι μεγάλοι 
ρυπαντές … είχαν αρκετά χρήματα!). Στον Πίνακα 5, σελ. 120 βλέπουμε τα όρια 
εκπομπής των ρύπων ιπτάμενη τέφρα, μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου 
και διοξείδιο του θείου, τα οποία δεν επιτρέπονταν να ξεπεραστούν. Ο Πίνακας αυτός 
ίσχυσε για θερμικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούσαν ήδη, όταν η διάταξη αυτή 
τέθηκε σε ισχύ, δηλαδή την 1η  Ιουλίου του 1983 και χρησιμοποιούσαν για καύσιμο 
λιγνίτη. Τα όρια των εκπομπών των ρύπων, που περιέχονται στον Πίνακα 5, σελ. 120 
έπρεπε να τηρούνται το αργότερο πέντε χρόνια μετά την ημέρα, που η διάταξη τέθηκε 
σε ισχύ (1.7.1983), δηλαδή την 1.7.1988. 
Αφήνουμε για λίγο τη Γερμανική «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες» και 
θέτουμε το ερώτημα με ποιους τρόπους είναι δυνατή η μείωση των εκπομπών των 
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Γενικά η μείωση των εκπομπών των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα είναι δυνατή με τρεις τρόπους, οι περισσότεροι των οποίων είναι λογική 
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συνέπεια των όσων εκθέσαμε στις Ενότητες 3, 4, 5 και 8 «Ρύπανση από την Καύση 
Καυσίμων»: 

1. Προσαρμογή σε διαδικασίες και καύσιμα με μειωμένη εκπομπή ρύπων. 
2. Βελτίωση της διαδικασίας της καύσης έτσι, ώστε στο τέλος της καύσης να 

έχει μικρύνει ο αριθμός των ρύπων ή/και να έχει λιγοστέψει η ποσότητα των 
ρύπων. Τα μέτρα προς τούτο ονομάζονται πρωτογενή μέτρα. 

3. Αφού έχει ολοκληρωθεί η καύση και έχουν δημιουργηθεί οι ρύποι, 
απομακρύνουμε τα καυσαέρια και τα καθαρίζουμε από τους ρύπους. Τα μέτρα 
αυτά ονομάζονται δευτερογενή μέτρα. 

1. Προσαρμογή σε Διαδικασίες  
και Καύσιμα με Μειωμένη Εκπομπή Ρύπων 

Έχουμε εξηγήσει ότι, κάθε φορά που καίμε σκόπιμα ένα καύσιμο, παράγεται ένα 
ποσό θερμότητας, που το χρησιμοποιούμε για έναν ορισμένο σκοπό. Υπάρχουν όμως 
δυνατότητες να επιτύχουμε τον ίδιο σκοπό μειώνοντας την εκπομπή των ρύπων. Αυτό 
είναι εφικτό είτε προσαρμόζοντας τη διαδικασία (θα το εξηγήσουμε αμέσως) είτε 
χρησιμοποιώντας καύσιμα πιο φιλικά στο Περιβάλλον. 

 



121 
 

 

Προσαρμογή σε Διαδικασίες με Μειωμένη Εκπομπή Ρύπων 
Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε με τρία παραδείγματα επιλεγμένα από τους τομείς 
των μεταφορών, της βιομηχανίας και τον οικιακό, πώς είναι δυνατόν 
προσαρμόζοντας τη διαδικασία, να επιτύχουμε τον ίδιο σκοπό μειώνοντας την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 
α) Τομέας Μεταφορών  
Έστω ότι μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε ένα αυτοκίνητο για την καθημερινή μας 
μετακίνηση καλύπτοντας μία απόσταση 100 χιλιομέτρων ημερησίως και 
καταναλώναμε 10 λίτρα βενζίνης ημερησίως. Από τώρα και στο εξής αποφασίζουμε 
να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο αυτοκίνητο νεώτερης τεχνολογίας, που καταναλώνει 
για την ίδια απόσταση 100 χιλιομέτρων ημερησίως μόνο 7 λίτρα βενζίνης. Με αυτόν 
τον τρόπο προσαρμόζοντας τη διαδικασία μετακινήσεώς μας λιγοστέψαμε την 
ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 30%. 
β) Τομέας Βιομηχανίας 
Έστω ότι μέχρι τώρα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγαμε 
μία κιλοβατώρα καίγοντας 1,5 χιλιόγραμμα λιγνίτη. Από τώρα και στο εξής 
κλείνουμε αυτό το εργοστάσιο και θέτουμε σε λειτουργία ένα πιο σύγχρονο 
εργοστάσιο, παράγοντας την κιλοβατώρα με μόνο 1,0 χιλιόγραμμα λιγνίτη. 
Προσαρμόζοντας λοιπόν τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πετύχαμε 
τον ίδιο σκοπό μειώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 33%. 
γ) Τομέας Οικιακός 
Σε μία κεντρική θέρμανση έχουμε, για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία 
μίας πολυκατοικίας σταθερή στους 21 βαθμούς Κελσίου, μία κατανάλωση 
πετρελαίου π.χ. 50 λίτρα ημερησίως. Προσαρμόζουμε τη διαδικασία καλύπτοντας την 
πολυκατοικία με εξωτερική μόνωση και επιτυγχάνουμε με τις ίδιες καιρικές συνθήκες 
να διατηρήσουμε την σταθερή  εσωτερική θερμοκρασία των 21 βαθμών Κελσίου 
καταναλώνοντας μόνο 40 λίτρα πετρελαίου ημερησίως. Με αυτόν τον τρόπο 
πετύχαμε τον ίδιο σκοπό μειώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά 20%. 

Προσαρμογή σε Καύσιμα με Μειωμένη Εκπομπή Ρύπων 
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με δύο παραδείγματα πώς είναι δυνατόν 
προσαρμόζοντας το καύσιμο να μειώσουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
α) Καύσιμο με Μικρότερο Ποσοστό Θείου  
Όπως περιγράψαμε εκτενώς στην 4η Ενότητα, σελ. 30 οι περισσότεροι ρύποι 
δημιουργούνται, επειδή τα καύσιμα, εκτός από τον άνθρακα και το υδρογόνο, που 
είναι  επιθυμητά κατά την καύση (αφού από την καύση τους δημιουργείται η 
θερμότητα, που είναι ο σκοπός της καύσης), περιέχουν και άλλες προσμείξεις, που 
καιγόμενες και αυτές κατά την καύση του καυσίμου δημιουργούν τους ρύπους. 
Κλασσικό παράδειγμα είναι το θείο, κοινώς θειάφι, που υπάρχει ως πρόσμειξη σε 
πολλά καύσιμα. Αυτό το θείο καιγόμενο κατά την καύση του καυσίμου, δημιουργεί 
έναν από τους σπουδαιότερους ρύπους, το διοξείδιο του θείου (βλέπε 4η Ενότητα, 
σελ. 32) 
Έστω λοιπόν ότι μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε ένα καύσιμο, του οποίου το θείο 
ήταν το 1,0% της μάζας του καυσίμου. Προσαρμόζουμε το καύσιμο χρησιμοποιώντας 
τώρα μίαν άλλη παρτίδα καυσίμου του οποίου το θείο δεν είναι 1,0%, αλλά 0,5% της 
μάζας του καυσίμου. Είναι λοιπόν φανερό ότι καίγοντας το νέο καύσιμο μειώνουμε 
το διοξείδιο του θείου, με το οποίο επιβαρύναμε την ατμόσφαιρα κατά 50%. Η χρήση 
πετρελαίου με συνεχώς ελαττούμενο επιτρεπτό όριο περιεκτικότητας σε θείο, τόσο 
στο βιομηχανικό, όσο και στον οικιακό τομέα συνέτεινε αποφασιστικά στη μείωση 
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της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγαλουπόλεις των βιομηχανικών χωρών αλλά π.χ. 
και της Αθήνας. 
β) Καύσιμο με Μικρότερο Ποσοστό Άνθρακα  
Όπως εξηγήσαμε στην 3η Ενότητα, σελ.23 η θερμότητα, που κερδίζουμε από την 
καύση ενός καυσίμου, προέρχεται από την καύση του άνθρακα και του υδρογόνου, 
που περιέχονται  στο καύσιμο. Από την καύση του άνθρακα προκύπτει διοξείδιο του 
άνθρακα, που είναι η κυριότερη αιτία για το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51). Από την καύση του υδρογόνου 
προκύπτει υδρατμός, που δεν είναι επιβλαβής για το Περιβάλλον. Έτσι 
αντικαθιστώντας το καύσιμο (π.χ. λιγνίτη που έχει πολύ άνθρακα και λίγο υδρογόνο) 
με φυσικό αέριο (που έχει λιγότερο άνθρακα και περισσότερο υδρογόνο) 
επιτυγχάνουμε τη μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα. Αυτό  είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του «ανθρωπογενούς 
φαινομένου του θερμοκηπίου». 

2. Πρωτογενή Μέτρα για τη Μείωση 
των Εκπομπών των Ρύπων 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, τα πρωτογενή μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της 
διαδικασίας της καύσης έτσι, ώστε στο τέλος της καύσης ή η μάζα των ρύπων να έχει 
λιγοστέψει ή/και ο αριθμός των ρύπων να έχει γίνει μικρότερος. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου της καύσης και την κατάλληλη εξέλιξη 
της καύσης. 

Από την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι η εφαρμογή 
τέτοιων πρωτογενών μέτρων είναι υπόθεση Ειδικών Επιστημόνων στο αντικείμενο 
της καύσης των καυσίμων. Έτσι η περιγραφή τέτοιων πρωτογενών μέτρων γενικά για 
τη μείωση των εκπομπών των ρύπων υπερβαίνει τα πλαίσια της παρούσης μελέτης. 
Παρ’ όλα ταύτα στη συνέχεια θα περιγράψουμε ένα παράδειγμα μείωσης της 
εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου με πρωτογενή μέτρα σε ένα εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη από την περιοχή της 
Κολωνίας στη Γερμανία. Την μέθοδο αυτή την εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην 
Εταιρεία RWE Energie AG, στις προσπάθειές μας να ικανοποιήσουμε την Γερμανική 
«Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες», όπως την περιγράψαμε προηγουμένως 
στο Κεφάλαιο «Εμπειρίες από τη Γερμανία», σελ. 118. 
Με την περιγραφή αυτής της μεθόδου θα γίνει αντιληπτό, τι προβλήματα 
αντιμετωπίζει κάποιος, όταν εργάζεται στο «μέτωπο» της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων του Περιβάλλοντος.  
Μείωση του Διοξειδίου του Θείου  
Έχουμε αναφέρει περισσότερες φορές, ότι από το θείο, κοινώς θειάφι, που υπάρχει 
ως πρόσμειξη σε αρκετά καύσιμα, δημιουργείται κατά την καύση αυτών των 
καυσίμων ένας από τους πιο επικίνδυνους ρύπους, το διοξείδιο του θείου. Μία 
υπόδειξη για μία μέθοδο μειώσεως της εκπομπής του διοξειδίου του θείου προέκυψε, 
όπως συχνά στην Τεχνολογία, μάλλον με τη βοήθεια της τύχης. 

 Όταν έγιναν οι πρώτες σκέψεις για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
θείου  στους μεγάλους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς της εταιρείας RWE Energie της 
Γερμανίας, έγιναν και οι πρώτες μετρήσεις για την εξακρίβωση της συγκέντρωσης 
της εκπομπής του διοξειδίου του θείου  στα καυσαέρια, που προέρχονταν από την 
καύση του λιγνίτη της περιοχής της Κολωνίας. Στις μετρήσεις αυτές παρουσιάστηκε 
το εξής, καταρχάς μη αναμενόμενο, φαινόμενο: Σε διαφορετικές παρτίδες λιγνίτη, ο 
οποίος όμως είχε πάντα την ίδια περιεκτικότητα σε θείο, η συγκέντρωση της 
εκπομπής του διοξειδίου του θείου στην έξοδο της καπνοδόχου δεν ήταν, όπως 
καταρχάς αναμενόταν, η ίδια αλλά διαφορετική. Περαιτέρω έρευνες απέδειξαν, ότι η 
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συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου στα καυσαέρια ήταν τόσο μικρότερη (παρ’ ότι 
η περιεκτικότητα σε θείο του λιγνίτη ήταν η ίδια), όσο μεγαλύτερη ήταν η 
περιεκτικότητα του λιγνίτη σε ασβέστιο. Έτσι, έγινε κατανοητό, ότι το ασβέστιο 
αντιδρούσε με ένα μέρος του διοξειδίου του θείου και το μετέβαλλε σε γύψο, ο 
οποίος εντοπίστηκε πράγματι στην τέφρα, που συγκεντρώνεται κάτω από το λέβητα.  

Έτσι προέκυψε η εξής πρωτογενής μέθοδος μείωσης της εκπομπής του διοξειδίου 
του θείου. Στο λιγνίτη αναμειγνύουμε, πριν φτάσει στο θάλαμο καύσης 
κονιορτοποιημένο ασβεστίτη. Ο ασβεστίτης είναι ορυκτό (ανθρακικό ασβέστιο) και 
κύριο συστατικό πολλών πετρωμάτων του γήινου φλοιού. Όπως εξηγήσαμε, το 
ασβέστιο αντιδρά με ένα μέρος του διοξειδίου του θείου, που δημιουργήθηκε από την 
καύση του θείου που περιείχε ο λιγνίτης και δημιουργεί γύψο, που τον βρίσκουμε 
στην τέφρα του λέβητα. Η μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του θείου είναι τόσο 
μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη γίνεται η αναλογία του ασβεστίτη, που αναμειγνύουμε 
στο λιγνίτη, μέσα όμως σε ορισμένα όρια πέραν των οποίων δημιουργούνται 
προβλήματα.  

Πριν εφαρμοστεί η πρωτογενής αυτή μέθοδος μείωσης της εκπομπής του 
διοξειδίου του θείου στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη 
της Εταιρείας RWE Energie AG με λιγνίτη από την περιοχή της Κολωνίας, η 
συγκέντρωση της εκπομπής του διοξειδίου του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο 
ήταν ανάλογα με την παρτίδα του λιγνίτη της Κολωνίας κατά μέσο όρο 1200 mg 
διοξειδίου του θείου /m3 . 

Με την εφαρμογή της πρωτογενούς μεθόδου μείωσης της εκπομπής του 
διοξειδίου του θείου με την βοήθεια του ασβεστίτη η συγκέντρωση της εκπομπής του 
ρύπου διοξείδιο του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο ήταν περίπου 600-650 mg 
διοξειδίου του θείου/m3.  

Την ίδια αυτή περίοδο το όριο της εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου, όπως 
το όριζε η «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες» (πριν όμως αυτή η διάταξη 
οριστικοποιηθεί) ήταν 750 mg διοξειδίου του θείου /m3. Επομένως η πρωτογενής 
μέθοδος μείωσης της εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου με τον ασβεστίτη 
ικανοποιούσε την «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες». Έτσι η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών σε πολλές μονάδες της εταιρείας RWE Energie AG 
συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του θείου. 

Δυστυχώς όμως, όταν οριστικοποιήθηκε η «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές 
Μονάδες» το όριο εκπομπής διοξείδιο του θείου έγινε 400 mg διοξειδίου του θείου 
/m3 . Έτσι τελικά έπρεπε προκειμένου να ικανοποιηθεί το όριο εκπομπής του ρύπου 
διοξείδιο του θείου των 400 mg διοξειδίου του θείου /m3 να χρησιμοποιηθεί μία 
δευτερογενής μέθοδος μείωσης της εκπομπής του διοξειδίου του θείου. 

Τη μέθοδο αυτή θα την περιγράψουμε στη επόμενη 13η Ενότητα. Εκεί βέβαια θα 
γίνει κατανοητό, ότι η δευτερογενής αυτή μέθοδος βασίστηκε κατά πολύ στην 
πρωτογενή μέθοδο, αφού και η δευτερογενής μέθοδος χρησιμοποιεί ασβεστίτη. 

3. Δευτερογενή Μέτρα για τη Μείωση 
των Εκπομπών των Ρύπων 

Όταν αναφερόμαστε σε δευτερογενή μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από ανθρωπογενείς διαδικασίες (σε αυτήν την Ενότητα αναφερόμαστε 
μόνο σε διαδικασίες καύσης), εννοούμε ότι η διαδικασία της καύσης έχει ήδη 
τελειώσει και έχουν δημιουργηθεί ρύποι, την εκπομπή των οποίων θέλουμε να 
μειώσουμε. Το εάν έχουν προηγηθεί πρωτογενή μέτρα για τη μείωση των ρύπων είναι 
αδιάφορο, αν και η σφαιρική οικολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
Περιβάλλοντος προτείνει, τα δευτερογενή μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των 
ρύπων να εφαρμόζονται μετά την εξάντληση όλων των δυνατών πρωτογενών μέτρων. 
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Κατά τα δευτερογενή μέτρα τα καυσαέρια οδηγούνται μετά την καύση και πριν την 
έξοδό τους στην ατμόσφαιρα σε μία περαιτέρω διαδικασία «καθαρισμού» των από 
τους ρύπους, την εκπομπή των οποίων θέλουμε να μειώσουμε. Οι εγκαταστάσεις για 
τον καθαρισμό των καυσαερίων έχουν πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό κόστος και 
κόστος λειτουργίας από τα πρωτογενή μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των 
ρύπων. Γι’ αυτό δευτερογενή μέτρα εφαρμόζονται, όταν τα πρωτογενή μέτρα δεν 
αρκούν για τη μη υπέρβαση των οριακών τιμών της εκπομπής των ρύπων. Ένα 
σοβαρό πρόβλημα σχεδόν όλων των δευτερογενών μέτρων είναι η διαχείριση των 
αποβλήτων, που πάντα τα συνοδεύουν. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε δύο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα δευτερογενών μέτρων μείωσης της εκπομπής των 
ρύπων. 
α) Καταλυτικός Μετατροπέας (Καταλύτης) 
Το δευτερογενές μέτρο, που είχε πραγματικά «καταλυτική» επίδραση στη μείωση της 
ανθρωπογενούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η χρήση του καταλυτικού μετατροπέα 
(καταλύτη) στα αυτοκίνητα. Η λέξη καταλύτης σημαίνει μία ουσία, που μπορεί να 
μεταβάλλει την ταχύτητα μίας χημικής αντίδρασης δίχως η ίδια η ουσία να 
καταναλώνεται. Ο καταλύτης αυτοκινήτου χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις ΗΠΑ το 
1975. Σήμερα σχεδόν όλα τα νέα αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα με καταλύτη. Η 
χρήση του είναι ο κύριος λόγος για το ότι η ζωή στις μεγαλουπόλεις της γης είναι 
ακόμη βιώσιμη, παρά την εκρηκτική αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων, που 
κυκλοφορούν σε αυτές.  

Ο καταλύτης προϋποθέτει τη χρήση αμόλυβδης βενζίνης. Τοποθετείται στη 
διαδρομή των καυσαερίων  πριν από το σιγαστήρα. Αποτελείται από ένα κεραμικό ή 
μεταλλικό μονόλιθο σε σχήμα κερήθρας, που έχει επιχριστεί με τις καταλυτικές 
ουσίες, δηλαδή κυρίως με τα ευγενή μέταλλα πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο. Ο 
μονόλιθος αυτός έχει ένα μεταλλικό περίβλημα συνήθως από ανοξείδωτο ατσάλι. Η 
πλατίνα και το παλλάδιο δρα ως καταλύτης οξειδωτικά για τη μείωση των ρύπων της 
ατελούς καύσης, δηλαδή κυρίως του μονοξειδίου του άνθρακα και των άκαυστων 
υδρογονανθράκων. Το ρόδιο δρα ως καταλύτης αναγωγικά για τη μείωση των 
οξειδίων του αζώτου. Επειδή ο καταλύτης μειώνει την εκπομπή των τριών ρύπων 
μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου 

λέγεται και τριοδικός καταλύτης.  
Η απόδοση του καταλύτη συνεχώς βελτιώνεται και σήμερα έχει φτάσει περίπου 

στα 98%. Αν εξαιρέσουμε το μικρό ποσοστό (2%) των τριών ρύπων, μονοξειδίου του 
άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου, που εγκαταλείπει 
τον καταλύτη ανεπηρέαστο, το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 98%) των τριών αυτών 
ρύπων, εγκαταλείπει τον καταλύτη σαν διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμός και μοριακό 
άζωτο, τα οποία δεν είναι προβληματικά για τον άνθρωπο. Και ναι μεν ο υδρατμός  
και το άζωτο είναι αυτονόητο ότι δεν είναι προβληματικά, αφού αποτελούν ένα 
μεγάλο μέρος του αέρα, που αναπνέουμε. Για το διοξείδιο του άνθρακα ισχύει 
βέβαια, ότι είναι μία σημαντική αιτία για το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51). Το διοξείδιο του άνθρακα όμως, που 
παράγεται από τους καταλύτες αυτοκινήτων είναι μηδαμινό στις επιπτώσεις του σε 
σχέση με τις επιπτώσεις, που θα είχαν οι ρύποι  μονοξείδιο του άνθρακα και  
άκαυστοι υδρογονάνθρακες από τους οποίους προήλθε, αν αυτοί δεν είχαν 
εξουδετερωθεί  από τον καταλύτη. Πρέπει όμως να τονιστεί ιδιαίτερα το πρόβλημα, 
που μπορεί να προκύψει από τη μη σωστή διαχείριση των καταλυτών μετά το πέρας 
της χρήσης τους. 

Στην 13η Ενότητα θα ολοκληρώσουμε την περιγραφή των δευτερογενών μέτρων 
(για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων) με τη μείωση του διοξειδίου του θείου. 
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13η  Ενότητα: 

Δευτερογενείς Μέθοδοι για τη Μείωση της Ρύπανσης της 
Ατμόσφαιρας: Μείωση της Εκπομπής του Ρύπου Διοξείδιο 
του Θείου.  
Μείωση της Ρυπογόνου Επιβάρυνσης (Immission)   
 
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά!  
Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες, οι Πασχαλινές Διακοπές 
τελείωσαν, τα μέτρα κατά του Κορωνοϊού περιορίστηκαν και έτσι σιγά σιγά 
επιστρέφουμε στην κανονικότητα και επομένως και στην ενημέρωση γύρω από τα 
προβλήματα του Περιβάλλοντος. 

Είναι βέβαια σκόπιμο, προκειμένου να θυμηθούμε, πού είχαμε φτάσει με την 
περιγραφή των προβλημάτων του Περιβάλλοντος, να ασχοληθούμε με μία περίληψη 
των όσων είχαμε περιγράψει στην τελευταία μας 12η Ενότητα.  
Περίληψη της 12ης Ενότητας 
Στις πρώτες 11 Ενότητες ασχοληθήκαμε εντατικά με τη ρύπανση του πρώτου από τα 
τρία μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, δηλαδή του 
στρώματος του αέρα που περιβάλλει τη γη μας.  

Στην προηγούμενη 12η Ενότητα ξεκινήσαμε με την περιγραφή της μείωσης της 
ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Περιγράψαμε δε, ότι οι δυνατότητες του ανθρώπου για 
τη μείωση της φυσικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι πολύ περιορισμένες. 
Επομένως μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας σημαίνει, κυρίως μείωση της 
ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Εξηγήσαμε δε, ότι μείωση της ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας σημαίνει κυρίως μείωση των εκπομπών  των ρύπων της 
ατμόσφαιρας. Η ανθρωπογενής ρύπανση της ατμόσφαιρας όμως οφείλεται κατά 90% 
στις διαδικασίες της καύσης των καυσίμων, οπότε μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης σημαίνει κυρίως μείωση των εκπομπών των ρύπων από τις διαδικασίες της 
καύσης των καυσίμων.   

Εξηγήσαμε δε, ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις διαδικασίες 
της καύσης των καυσίμων επιτυγχάνεται με 3 τρόπους: 

4. Προσαρμογή σε διαδικασίες και καύσιμα με μειωμένη εκπομπή ρύπων. 
5. Βελτίωση της διαδικασίας της καύσης έτσι, ώστε στο τέλος της καύσης να 

έχει μικρύνει ο αριθμός των ρύπων ή/και να έχει λιγοστέψει η ποσότητα των 
ρύπων. Τα μέτρα προς τούτο ονομάζονται πρωτογενή μέτρα. 

6. Αφού έχει ολοκληρωθεί η καύση και έχουν δημιουργηθεί οι ρύποι, 
απομακρύνουμε τα καυσαέρια και τα καθαρίζουμε από τους ρύπους. Τα μέτρα 
αυτά ονομάζονται δευτερογενή μέτρα. 

Την περίπτωση «Προσαρμογή σε διαδικασίες με μειωμένη εκπομπή ρύπων» την 
εξηγήσαμε με 3 παραδείγματα: α) από τον τομέα των μεταφορών. Αντικαθιστούμε το 
παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητό μας με ένα νέας τεχνολογίας με μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου. Προσαρμόζοντας λοιπόν τη διαδικασία μετακίνησής μας 
μειώσαμε αντίστοιχα την ατμοσφαιρική ρύπανση. β) από τον τομέα της βιομηχανίας. 
Θέτουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκτός λειτουργίας και το 
αντικαθιστούμε με ένα μοντέρνας τεχνολογίας, το οποίο παράγει την ίδια ηλεκτρική 
ισχύ αλλά με μία πολύ μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Προσαρμόζοντας λοιπόν τη 
διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, πετύχαμε τον ίδιο σκοπό μειώνοντας 
την ατμοσφαιρική ρύπανση. γ) από τον οικιακό τομέα. Καλύπτουμε μία πολυκατοικία 
με εξωτερική μόνωση (μειώνοντας έτσι τις θερμικές απώλειες) επιτυγχάνοντας τη 
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θέρμανση της πολυκατοικίας με μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Προσαρμόζοντας 
λοιπόν τη διαδικασία της θέρμανσης της πολυκατοικίας μειώσαμε αντίστοιχα την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Την περίπτωση «Προσαρμογή σε καύσιμα με μειωμένη εκπομπή ρύπων» την 
εξηγήσαμε με 2 παραδείγματα: α) μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε π.χ. ένα καύσιμο, 
του οποίου το θείο ήταν το 1,0% της μάζας του καυσίμου. Προσαρμόζουμε το 
καύσιμο χρησιμοποιώντας τώρα μίαν άλλη παρτίδα καυσίμου του οποίου το θείο δεν 
είναι 1,0%, αλλά 0,5% της μάζας του καυσίμου. Προσαρμόζοντας λοιπόν το καύσιμο 
μειώσαμε την ρύπανση της ατμόσφαιρας από τον ρύπο διοξείδιο του θείου κατά το 
ήμισυ. β) μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε ένα καύσιμο με πολύ άνθρακα και λιγότερο 
υδρογόνο (π.χ. λιγνίτη). Αντικαθιστούμε το καύσιμο με ένα άλλο που έχει λιγότερο 
άνθρακα και περισσότερο υδρογόνο (π.χ. φυσικό αέριο) μειώνοντας έτσι την εκπομπή 
του διοξειδίου του άνθρακα. Προσαρμόζοντας λοιπόν το καύσιμο μειώσαμε το 
«βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου». 
Την περίπτωση «βελτίωση της διαδικασίας της καύσης», δηλαδή τα πρωτογενή μέτρα 
για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων την εξηγήσαμε με 1 παράδειγμα. Το 
παράδειγμα αυτό ήταν η μείωση της εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου στις 
μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη της 
περιοχής της Κολωνίας της Γερμανίας. Κατ' αυτήν τη μέθοδο αναμειγνύουμε στον 
λιγνίτη πριν φτάσει στο θάλαμο καύσης κονιορτοποιημένο ασβεστίτη. Το ασβέστιο 
που υπάρχει στον ασβεστίτη αντιδρά με ένα μέρος του διοξειδίου του θείου, που 
δημιουργήθηκε από την καύση του θείου που περιείχε ο λιγνίτης και δημιουργεί από 
το διοξείδιο του θείου γύψο, που τον βρίσκουμε στην τέφρα του λέβητα. 
 Την περίπτωση των δευτερογενών μέτρων για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων 
την εξηγήσαμε μέχρι τώρα με  1 παράδειγμα, δηλαδή του καταλυτικού μετατροπέα, 
δηλαδή του καταλύτη των αυτοκινήτων. Εδώ θα επαναλάβουμε κάπως εκτενώς τη 
λειτουργία του καταλύτη για να γίνει ευκολότερα κατανοητή. Η λέξη καταλύτης 
σημαίνει μία ουσία, που μπορεί να επιταχύνει την ταχύτητα μίας χημικής αντίδρασης 
δίχως η ίδια η ουσία να καταναλώνεται.  

Ο Καταλύτης των αυτοκινήτων χρησιμοποιεί ως καταλυτικές ουσίες τα ευγενή 
μέταλλα πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο. Όπως έχουμε εξηγήσει, κατά την ατελή καύση 
των καυσίμων (στην περίπτωση των αυτοκινήτων της βενζίνης) δημιουργούνται οι 
ρύποι μονοξείδιο του άνθρακα (βλέπε 3η Ενότητα, σελ. 26) και άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες (βλέπε 3η Ενότητα, σελ. 28). Εν γένει όμως σχεδόν σε κάθε καύση 
δημιουργούνται και οι ρύποι μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου, είτε επειδή κατά 
την καύση επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 1100οC   (βλέπε 4η Ενότητα, σελ. 29) 
είτε επειδή το καύσιμο περιέχει άζωτο ως πρόσμειξη (βλέπε 4η Ενότητα, σελ. 33). 

 Όταν τελειώσει η καύση στους κυλίνδρους του αυτοκινήτου, τα καυσαέρια τα 
οποία περιέχουν τους ρύπους μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστους υδρογονάνθρακες 
και μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου οδηγούνται στον Καταλύτη, όπου: 1. Οι 
καταλυτικές ουσίες πλατίνα και παλλάδιο μεταβάλλουν μέχρι και τα 98% των ρύπων 
μονοξείδιο του άνθρακα και των άκαυστων υδρογονανθράκων σε διοξείδιο του 
άνθρακα και υδρατμό και 2. Η καταλυτική ουσία ρόδιο μεταβάλλει μέχρι και τα 98% 
των ρύπων μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου σε μοριακό άζωτο.  

Οι ουσίες που δημιουργούνται στον Καταλύτη είναι, όπως προαναφέραμε, 
διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμός και μοριακό άζωτο. Από αυτές ο υδρατμός και το 
μοριακό άζωτο δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στον άνθρωπο, αφού είναι 
συστατικά και του αέρα που αναπνέουμε. Το διοξείδιο του άνθρακα ενισχύει βέβαια  
το «βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51). 
Το διοξείδιο του άνθρακα όμως που παράγεται από τους Καταλύτες αυτοκινήτων 
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είναι μηδαμινό στις επιπτώσεις του σε σχέση με τις επιπτώσεις, που θα είχαν οι ρύποι  
μονοξείδιο του άνθρακα και  άκαυστοι υδρογονάνθρακες από τους οποίους προήλθε, 
αν αυτοί οι ρύποι δεν είχαν εξουδετερωθεί  από τον Καταλύτη. 

Αυτά ήταν μία σύντομη επανάληψη της 12ης Ενότητας. 
Η περιγραφή των μεθόδων μείωσης των εκπομπών των ρύπων της ατμόσφαιρας είναι 
στα όρια της κατανόησης του αντικειμένου από μη Ειδικούς. Έτσι αμφιταλαντεύτηκα 
και εγώ αρκετά για το τι θα έπρεπε να Σας περιγράψω και τι όχι. Αν επομένως κάπως 
πιεστήκατε, ας μη Σας ενοχλήσει αυτό περαιτέρω και ας συνεχίσετε την απασχόλησή 
Σας με το Περιβάλλον, διότι θα ακολουθήσουν πολλά και ενδιαφέροντα, που είναι 
τελείως ανεξάρτητα από τα μέχρι τώρα. 

Παρ' όλα αυτά θα κλείσουμε το Κεφάλαιο «Μείωση των Ρύπων της 
Ατμόσφαιρας» με ακόμη μία περίπτωση χρήσης δευτερογενών μέτρων (εκτός από 
τον Καταλύτη) προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές των ρύπων στην 
ατμόσφαιρα. Η περίπτωση αυτή είναι η δευτερογενής μέθοδος μείωσης της εκπομπής 
του ρύπου διοξείδιο του θείου, που λέγεται και μέθοδος αποθείωσης.  

Η περιγραφή αυτής της δευτερογενούς μεθόδου αποθείωσης ξεπερνά σίγουρα την 
οριοθέτηση της παρούσης μελέτης. Παρόλα αυτά την επέλεξα  σκόπιμα, διότι με αυτό 
το παράδειγμα θα διαφανούν μερικές πτυχές του πολυσύνθετου προβλήματος 
«Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τις έζησα «εκ των έσω», εκεί, όπου 
γράφτηκε Ιστορία, δηλαδή στην Γερμανική Εταιρεία RWE Energie AG τη δεκαετία 
του 1980. 
β) Μείωση του Διοξειδίου του Θείου  
Όπως εξηγήσαμε στην 12η Ενότητα, σελ.119, η αναγκαιότητα εφαρμογής στη 
Γερμανία μίας δευτερογενούς μεθόδου για τη μείωση της εκπομπής του ρύπου 
διοξείδιο του θείου, προέκυψε από την ανάγκη υλοποίησης της Γερμανικής 
«Διάταξης για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες».  

Τα όρια των εκπομπών των ρύπων, που περιέχονται σε αυτήν την Διάταξη έπρεπε 
να τηρούνται το αργότερο πέντε χρόνια μετά την ημέρα, που η Διάταξη τέθηκε σε 
ισχύ (1.7.1983), δηλαδή την 1.7.1988. Το όριο της εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του 
θείου ήταν 400 mg διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων. 

 Όπως περιγράψαμε εκτενώς στην 12η Ενότητα σελ. 122, οι πρώτες προσπάθειες 
που κάναμε στην Γερμανική Εταιρεία RWE Energie AG για να καταφέρουμε η 
συγκέντρωση της εκπομπής του διοξειδίου του θείου να είναι μικρότερη της 
επιτρεπόμενης οριακής τιμής των 400 mg διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό 
μέτρο καυσαερίων ήταν μία πρωτογενής μέθοδος (βελτίωση της διαδικασίας της 
καύσης), όπου πριν φτάσει στο θάλαμο καύσης το καύσιμο λιγνίτης το αναμείξαμε με 
κονιορτοποιημένο ασβεστίτη. Το ασβέστιο που περιέχει το ορυκτό ασβεστίτης 
αντιδρά με ένα μέρος του διοξειδίου του θείου, που δημιουργήθηκε από την καύση 
του θείου που περιείχε ο λιγνίτης και δημιουργεί γύψο, που τον βρίσκουμε στην 
τέφρα του λέβητα. Με την εφαρμογή της πρωτογενούς μεθόδου μείωσης της 
εκπομπής του διοξειδίου του θείου με την βοήθεια του ασβεστίτη η συγκέντρωση της 
εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο ήταν περίπου 
600-650 mg διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων (από 
περίπου 1200 mg διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων που 
ήταν πριν την εφαρμογή της πρωτογενούς μεθόδου). Το όριο όμως της εκπομπής του 
ρύπου διοξείδιο του θείου ήταν όπως προαναφέραμε, 400 mg διοξειδίου του θείου 
μέσα σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων. 

Έτσι έγινε απαραίτητη η εφαρμογή μίας δευτερογενούς μεθόδου μείωσης της 
εκπομπής του ρύπου διοξείδιο του θείου. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με τη 
βοήθεια ενός απλοποιημένου σχήματος τη λειτουργία αυτής της μεθόδου 
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αποθείωσης, η οποία όπως θα αντιληφθείτε βασίζεται αρκετά στην πρωτογενή 
μέθοδο που περιγράψαμε, δηλαδή χρησιμοποιεί και αυτή ασβεστίτη. 

Η μέθοδος αυτή έπρεπε να εφαρμοστεί σε 33 μεγάλες μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας RWE Energie AG με βάση το λιγνίτη. Μέχρι 
τότε όμως πουθενά παγκοσμίως δεν είχε εφαρμοστεί μία τέτοια δευτερογενής 
μέθοδος. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχαν τα χρονικά όρια που ήταν απαραίτητα, 
έτσι ώστε (όπως θα ήταν επιστημονικά σωστό) να εφαρμοστεί η νέα μέθοδος σε μία 
«πρωτότυπη εγκατάσταση», να δοκιμαστεί, να βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα, 
που ίσως παρουσιάζονταν και μετά να κατασκευαστούν οι υπόλοιπες 32 
εγκαταστάσεις. 

 Έτσι με πολύ μεγάλο ρίσκο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα μαμούθ, που εφαρμόστηκε 
συγχρόνως σε 33 μονάδες και παρόλα αυτά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία , αφού 
εκτός των άλλων η εκπομπή του διοξειδίου του θείου ήταν κατά πολύ μικρότερη του 
ορίου των 400 mg διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο καυσαερίων. Στη 
συνέχεια θα περιγράψουμε επιγραμματικά, με τη βοήθεια του Σχήματος 9, σελ. 129 
τη λειτουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης για τη μείωση του διοξειδίου του θείου,  

δηλαδή μίας «Εγκατάστασης Αποθείωσης». Η εγκατάσταση αποθείωσης 
τοποθετείται μετά το ηλεκτροστατικό φίλτρο και πριν την έξοδο από την καπνοδόχο. 

 Όπως και στην πρωτογενή μέθοδο πάλι χρησιμοποιείται ασβεστίτης (βλέπε 
Σχήμα 9, σελ. 129) στο σημείο  Α  για τη μείωση του διοξειδίου του θείου, τώρα 
όμως όχι ανακατεμένος με το λιγνίτη αλλά διαλυμένος σε νερό  Β σχηματίζοντας ένα 
ασβεστώδες γαλάκτωμα  Γ, που μεταφέρεται καταρχάς στη βάση  Δ  της κυρίως 
εγκατάστασης αποθείωσης  Ε . Τα καυσαέρια με όλο το διοξείδιο του θείου, που 
δημιουργήθηκε κατά την καύση, εισέρχονται στην εγκατάσταση αποθείωσης κάτω 
αριστερά  Ζ  και ρέουν προς τα επάνω εγκαταλείποντας την εγκατάσταση πάνω 
αριστερά  H. Από τη βάση της εγκατάστασης  Δ το ασβεστώδες γαλάκτωμα    Θ  
μεταφέρεται στο πάνω μέρος της εγκατάστασης  Ι, όπου με περισσότερες σειρές 
ψεκαστήρων ψεκάζεται προς τα κάτω, δηλαδή αντίθετα από τη ροή των καυσαερίων. 
Οι ψεκαστήρες δημιουργούν μικρά σταγονίδια ασβεστώδους γαλακτώματος 
καταλαμβάνοντας έτσι μία πολύ μεγάλη επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε 
επαφή μία μεγάλη ποσότητα ασβεστώδους γαλακτώματος με το διοξείδιο του θείου 

των καυσαερίων. Από τη χημική αντίδραση που ακολουθεί μεταβάλλεται ένα μεγάλο 
μέρος του διοξειδίου του θείου σε γύψο καταλήγοντας στη βάση της εγκατάστασης  
Δ. Από εκεί απομακρύνεται σαν γύψος  Κ.  

Στη Γερμανία προκύπτουν περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι γύψου από 
εγκαταστάσεις αποθείωσης. Το 100% του γύψου, που προέρχεται από την αποθείωση 
θερμικών εγκαταστάσεων με καύσιμο τον λιθάνθρακα (πετροκάρβουνο) και περίπου 
60% του γύψου που προέρχεται από την αποθείωση θερμικών εγκαταστάσεων με 
καύσιμο το λιγνίτη, αξιοποιείται για την κατασκευή διαφόρων υλικών όπως π.χ. 
γυψοσανίδων. Μήπως θυμηθήκατε τώρα, πότε ξεκίνησε και στη χώρα μας η 
αλματώδης αύξηση της χρήσης των γυψοσανίδων; Το 10% του γύψου, που 
προέρχεται από την αποθείωση θερμικών εγκαταστάσεων με καύσιμο το λιγνίτη, 
χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός μέρους του κενού χώρου, που προκύπτει από την 
εξόρυξη του λιγνίτη. Προς τούτο αναμειγνύεται τέφρα, που μένει σαν υπόλοιπο από 
την καύση του λιγνίτη, με γύψο από την εγκατάσταση αποθείωσης και νερό, 
υπόλοιπο της εγκατάστασης αποθείωσης. Το αποτέλεσμα είναι μία συμπαγής μάζα 
(σταθεροποιητής) Λ, την οποία δεν μπορεί να διαπεράσει το νερό. Παρόλα αυτά η 
μάζα αυτή (που χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός μέρους του κενού χώρου, που 
προκύπτει από την εξόρυξη του λιγνίτη) περιβάλλεται και από μία ισχυρή πλαστική 
μεμβράνη.  
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Σχήμα 9: Εγκατάσταση Αποθείωσης (2η Γενιά) 
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Από τα προηγούμενα βγαίνει καταρχάς το συμπέρασμα ότι, αν υπάρχει πολιτική 
βούληση, η τεχνολογία ανταποκρίνεται, Αλλά προσοχή δεν τελειώσαμε εδώ! 

Ένας Πολίτης, που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι γνώστης του αντικειμένου, θα 
μπορούσε να διερωτηθεί: αφού υπάρχει η τεχνολογία, γιατί  δεν αποκτούν όλες οι 
μεγάλες θερμικές μονάδες τέτοιες εγκαταστάσεις αποθείωσης ή σε συνειρμό με το 
φίλτρο του τσιγάρου, φίλτρα για το διοξείδιο του θείου; Δίχως καταρχάς τα επόμενα 
να αποτελούν απάντηση σε αυτό το ερώτημα, παραθέτουμε μερικά στοιχεία, που 
αφορούν στο σύνολο των εγκαταστάσεων αποθείωσης για τις 33 μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 9300 μεγαβάτ (ΜW)  με καύσιμο λιγνίτη της 
γερμανικής εταιρείας  RWE Energie AG (έχουμε ήδη αναφέρει, ότι «χοντρικά» με 
μία ισχύ 1000 ΜW μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε μία πόλη ενός εκατομμυρίου 
κατοίκων): 

 
1. Μία εγκατάσταση αποθείωσης για μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με ηλεκτρική ισχύ 300 μεγαβάτ (ΜW)  έχει διαστάσεις σε μέτρα 
περίπου: μήκος x πλάτος x ύψος = 35 x 20 x 40, δηλαδή είναι ένα τεράστιο 
χημικό εργοστάσιο. 

2. Για την κατασκευή όλων των μονάδων αποθείωσης των 33 μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν: 
• 300.000 τόνοι χάλυβα, δηλαδή μία ποσότητα, που είναι 42 φορές 

μεγαλύτερη απ’ αυτήν που  χρειάστηκε  για τον πύργο του Άιφελ στο 
Παρίσι! 

• 385.000 κυβικά μέτρα μπετόν, όσο δηλαδή απαιτείται για την κατασκευή 
120 χιλιομέτρων εθνικής οδού με 4 διαδρόμους και γερμανικές 
προδιαγραφές! 

• 26.000 μέτρα σωλήνες καυσαερίων διαμέτρου 4 - 9 μέτρων που 
αντιστοιχούν στο 1/3  του μήκους, που έχουν οι σήραγγες του μετρό του 
ενωμένου Βερολίνου! 

3. Ολικό κόστος επενδύσεως: Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια Ευρώ!!! 
 
Αυτά ισχύουν μόνο για την αποθείωση. Εάν λάβουμε υπ' όψη και το κόστος για τη 
μείωση των εκπομπών των ρύπων των οξειδίων του αζώτου και των σωματιδίων η 
Εταιρεία RWE Energie AG έκανε συνολικά επενδύσεις περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων  
Ευρώ!!! Αυτό είναι το κόστος της συνολικής επένδυσης. Για λόγους απλότητας δεν 
αναφέρω τίποτε για το επί πλέον κόστος λειτουργίας όλων αυτών των 
εγκαταστάσεων. 

Όλα αυτά είχαν βέβαια σα συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής του 
ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τον λιγνίτη. 

Μετά  τα όσα αναφέραμε αφενός για τις  δυνατότητες της Τεχνολογίας να επιλύει 
προβλήματα προστασίας του Περιβάλλοντος και αφετέρου για τις επιπτώσεις αυτών 
των μέτρων στην οικονομία, θα θέλαμε να θέσουμε μερικά ερωτήματα. Με τα 
ερωτήματα αυτά δεν επιδιώκουμε να απαντήσουμε στο εάν πρέπει ή όχι να 
εφαρμόζονται όλες οι δυνατότητες της τεχνικής εξέλιξης  για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. Απλώς θα καταδείξουμε προβλήματα, που παρουσιάζονται κατά τη 
λήψη τέτοιων αποφάσεων: 

Η αύξηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη μετά το 
κόστος για την τήρηση των ορίων της εκπομπής των ρύπων (όπως ετέθησαν από την 
Γερμανική «Διάταξη για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες») είχε σαν συνέπεια η 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα πυρηνικά εργοστάσια (στην Εταιρεία 
RWE Energie AG λειτουργούσαμε και περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια) να 
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αποκτήσει ένα προτέρημα στην αγορά (σε σχέση με τον λιγνίτη). Είναι αυτό κάτι που 
το θέλουν οι Πολίτες; 

Στην κεντρική Ευρώπη μπορεί μία Εταιρεία μίας χώρας να κάνει σύμβαση και να 
πάρει ρεύμα  από μία Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μίας άλλης χώρας. Η 
διάταξη  για μεγάλες θερμικές μονάδες, που ανάγκασε τη γερμανική εταιρεία  RWE  
Energie AG να υλοποιήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα μειώσεως της επιβάρυνσης του 
Περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την αύξηση  του κόστους παραγωγής της, ήταν μία 
καθαρά γερμανική νομοθεσία. Είναι σωστό η εταιρεία  RWE  Energie AG να χάσει 
πελάτες, επειδή  μία εταιρεία  μίας άλλης χώρας, που δεν έλαβε μέτρα  για την 
προστασία  του Περιβάλλοντος, πουλάει τώρα φτηνότερο ρεύμα; 

Ποιος θα επιβάλει στις άλλες χώρες τα ίδια αυστηρά όρια εκπομπής ρύπων όπως  
στη Γερμανία, αφού η κάθε χώρα σε τέτοιες περιπτώσεις προβάλλει αντιρρήσεις; Οι 
αντιρρήσεις έχουν διάφορους λόγους. Ένας λόγος μπορεί να είναι ότι δεν έχει 
πόρους. Ένας άλλος, ότι θέλει να διατηρήσει το προτέρημα ανταγωνιστικότητας, που 
κατέχει. Τέλος, δικαιολογημένα μία χώρα με μικρή ρυπογόνο επιβάρυνση 
(immission, βλέπε Σχήμα 3, σελ. 82) δε θεωρεί αναγκαίο να δεσμεύσει τεράστια ποσά 
σε εγκαταστάσεις, που και αν δεν υπάρχουν, ο πληθυσμός της δε διατρέχει κίνδυνο. 
Έτσι γίνεται ευνόητο ότι, όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός κρατών για τα οποία 
ετοιμάζεται μία νομοθεσία για το Περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός 
των κρατών, που ζητούν εξαιρέσεις, διευκολύνσεις, μεγάλες μεταβατικές περιόδους 
κ.λπ. 

Τα προηγούμενα γίνονται πιο κατανοητά από το εξής: Η Γερμανία άρχισε μετά το 
1983 μία προσπάθεια εναρμόνισης της νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά 
με τις εκπομπές των ρύπων από μεγάλες θερμικές μονάδες. Οι προσπάθειες αυτές 
συνάντησαν τις αντιρρήσεις, που προαναφέραμε. Το αποτέλεσμα ήταν μία «Διάταξη 
για Μεγάλες Θερμικές Μονάδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όρια  εκπομπής των 
ρύπων από αυτές τις μονάδες ανάλογα με αυτά της Γερμανίας ίσχυσαν όμως μόλις 
από το 2008, δηλαδή 25 χρόνια αργότερα! 

Η προστασία του Περιβάλλοντος δεν είναι κάτι τελείως απλό! 
Μείωση της Ρυπογόνου Επιβάρυνσης (Immission) 
Στην 12η Ενότητα, σελ. 117 είχαμε αναφέρει, ότι μείωση της επιβάρυνσης του 
ανθρώπου από τους ρύπους της ατμόσφαιρας μπορεί να προκύψει σχεδόν 
αποκλειστικά από τη μείωση της ΕΚΠΟΜΠΗΣ των ρύπων, που προέρχονται από 
ανθρωπογενείς διαδικασίες. 

Τώρα θα ολοκληρώσουμε την Ενότητα «Προστασία της Ατμόσφαιρας», 
εξηγώντας τι εννοούσαμε με τη φράση «μπορεί να προκύψει σχεδόν αποκλειστικά 
από τη μείωση της ΕΚΠΟΜΠΗΣ των ρύπων». Υπάρχει δηλαδή και μία άλλη 
δυνατότητα μείωσης της επιβάρυνσης του ανθρώπου από τους ρύπους της 
ατμόσφαιρας, η οποία όμως είναι πολύ μικρότερης σημασίας από τη μείωση της 
εκπομπής των ρύπων. Η επί πλέον δυνατότητα αυτή είναι η εξής: Έχουμε κάνει 
περισσότερες φορές κατανοητό, ότι η επιβάρυνση του ανθρώπου από την ρύπανση 
της ατμόσφαιρας προσδιορίζεται από την συγκέντρωση του ρύπου σε ένα ύψος 
περίπου 1,5 μέτρων από την επιφάνεια της γης, διότι σε αυτό περίπου το ύψος 
βρίσκονται τα αναπνευστικά όργανα του ανθρώπου. Παρατηρώντας το Σχήμα 3, σελ. 
82 αναγνωρίζουμε, ότι η μέτρηση αυτής της συγκέντρωσης του ρύπου είναι η 
μέτρηση του μεγέθους «ρυπογόνος επιβάρυνση» ή «immission». 

Από το ίδιο Σχήμα 3, σελ. 82 έγινε φανερό, ότι η «ρυπογόνος επιβάρυνση» 
γίνεται τόσο μικρότερη όσο η εκπομπή του ρύπου γίνεται μικρότερη. Γι' αυτό 
ασχοληθήκαμε με τις μεθόδους μείωσης της εκπομπής των ρύπων, προκειμένου να 
μειώσουμε την ρύπανση της ατμόσφαιρας (δηλαδή την «ρυπογόνο επιβάρυνση»). 
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Υπάρχει όμως και μία δεύτερη δυνατότητα να μειώσουμε την ρύπανση της 
ατμόσφαιρας (δηλαδή την «ρυπογόνο επιβάρυνση») παρά το γεγονός, ότι η εκπομπή 
του ρύπου παραμένει σταθερή. Αυτό το έχουμε εξηγήσει στην 10η Ενότητα, σελ. 94 
στο Κεφάλαιο Υψηλές Καπνοδόχοι με τη βοήθεια και του Σχήματος 6, σελ. 95. Εκεί 
εξηγήσαμε, ότι με σταθερή την εκπομπή του ρύπου ισχύει, ότι σε οποιαδήποτε 
απόσταση από την πηγή του ρύπου (ρυπαντή) η συγκέντρωση των ρύπων κοντά στην 
επιφάνεια της γης (δηλαδή η «ρυπογόνος επιβάρυνση») είναι μικρότερη όσο 
υψηλότερη γίνεται η καπνοδόχος. Επομένως με δεδομένη την εκπομπή ενός ρύπου η 
«ρυπογόνος επιβάρυνση», δηλαδή η ρύπανση της ατμόσφαιρας γίνεται τόσο 
μικρότερη, όσο μεγαλύτερο γίνεται το ύψος της καπνοδόχου. 

Στην 8η Ενότητα όμως και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο «Όξινη Βροχή» 
εξηγήσαμε, ότι όσο ψηλότερη γίνεται η καπνοδόχος, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η 
πιθανότητα τα καυσαέρια με κατάλληλες καιρικές συνθήκες να φτάσουν σε τέτοια 
ύψη στην ατμόσφαιρα, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες 
αποστάσεις δημιουργώντας έτσι προβλήματα σε γειτονικές χώρες. Στη Γερμανία π.χ. 
η νομοθεσία απαγορεύει την κατασκευή καπνοδόχων με ύψος μεγαλύτερο των 250 
μέτρων, οπότε η προστασία της ατμόσφαιρας επιτυγχάνεται πράγματι σχεδόν 
αποκλειστικά με τη μείωση της εκπομπής των ρύπων, όπως την περιγράψαμε μέχρι 
τώρα. 
 

Εδώ τελειώσαμε με τα όσα έκρινα σκόπιμο να Σας εξηγήσω για τις μεθόδους με 
τις οποίες επιτυγχάνεται η «Προστασία της Ατμόσφαιρας». 

Η επόμενη 14η Ενότητα είναι η σημαντικότερη από όλες τις Ενότητες με τις 
οποίες θα έχουμε ασχοληθεί μέχρι τότε. Οι Ενότητες 1η έως 13η μπορούν να 
θεωρηθούν ως τα εργαλεία, που ήταν απαραίτητα, για να γίνει κατανοητή η 14η 
Ενότητα. 

Στη 14η Ενότητα θα γίνει αντιληπτό, πώς λειτουργεί μία σύγχρονη ευνομούμενη 
Πολιτεία (κάτι που μάλλον δεν ισχύει ακόμη για την Πατρίδα μας ) στην προσπάθειά 
της να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας συγχρόνως το 
Περιβάλλον της. Θα ήταν δε ευχής έργον, αν η 14η Ενότητα γινόταν κτήμα όσο το 
δυνατόν περισσοτέρων Συμπολιτών μας, διότι η άγνοια των όσων θα περιγράψουμε 
στην 14η Ενότητα είναι η αιτία για τις σκηνές απείρου κάλους (κουκουλοφόροι, 
ΜΑΤ, πετροπόλεμος, βόμβες Μολότοφ κ.λπ.) που εξελίσσονται κάθε φορά που στη 
χώρα μας ξεκινάει η υλοποίηση ενός έργου, που στην πραγματικότητα γίνεται (και 
αυτό είναι το τραγικό στην υπόθεση) για το καλό των ιδίων των Πολιτών! 
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14η  Ενότητα: 

Πώς λειτουργεί μία σύγχρονη ευνομούμενη Κοινωνία στην 
Προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις Ανάγκες των Πολιτών 
της προστατεύοντας συγχρόνως το Περιβάλλον   
 
Είχαμε προαναγγείλει, ότι η σημερινή 14η Ενότητα είναι η σημαντικότερη από όλες 
τις προηγούμενες. Η εξήγηση αυτού είναι το γεγονός, ότι σήμερα θα γίνει αντιληπτό, 
πώς λειτουργεί μία σύγχρονη ευνομούμενη Κοινωνία (κάτι που μάλλον δεν ισχύει 
ακόμη για την Πατρίδα μας ) στην προσπάθειά της να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
Πολιτών της προστατεύοντας συγχρόνως το Περιβάλλον της. 

Στις προηγούμενες Ενότητες έχουμε δώσει όλα τα εφόδια, που είναι απαραίτητα, 
για να γίνουν κατανοητά, όλα όσα θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή: 

Στην 2η Ενότητα, σελ.18 αναφέραμε: Ο Γερμανός γιατρός, φυσιοδίφης (αυτό που 
σήμερα ονομάζουμε βιολόγος) και φιλόσοφος Παρατσέλζους, στα ελληνικά 
Παράκελσος (1493 έως1541) δίδασκε : «Όλα τα πράγματα είναι δηλητήριο και 
τίποτα δεν είναι δηλητήριο. Μόνο η δόση που δέχεται π.χ. ο άνθρωπος ορίζει, αν κάτι 
είναι δηλητήριο ή όχι….». Αλλά και η σημερινή επιστήμη υποστηρίζει ότι π.χ. μία 
ουσία προσβάλλει π.χ. την υγεία του ανθρώπου, όταν η δόση της ουσίας που δέχεται 
ο άνθρωπος ξεπερνάει μία ορισμένη τιμή, την λεγόμενη οριακή τιμή της δόσης της 
ουσίας. 

Στην 9η Ενότητα, σελ. 80 εξηγήσαμε, ότι για ρύπους που βρίσκονται στην 
ατμόσφαιρα και επομένως γίνονται επικίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου, επειδή 
τους αναπνέει ο άνθρωπος, όταν θέλουμε να ορίσουμε τη δόση του ρύπου που 
αναπνέει ο άνθρωπος, αρκεί να ορίσουμε την συγκέντρωση του ρύπου στην 
ατμόσφαιρα (δηλαδή την ποσότητα του ρύπου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα) και 
τότε γνωρίζουμε και τη δόση του ρύπου που δέχεται ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια 
π.χ. μίας ημέρας, αφού είναι γνωστός  ο όγκος του αέρα που αναπνέει ο άνθρωπος 
στο διάστημα μίας ημέρας (15 έως 20 κυβικά μέτρα αέρα). 

Στην 11η Ενότητα, Κεφάλαιο: «Οριακές Τιμές των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα», 
σελ. 103 εξηγήσαμε, πώς ορίζεται η οριακή δόση ενός ρύπου, δηλαδή η οριακή 
συγκέντρωση ενός ρύπου που επιτρέπεται να δεχτεί ένας άνθρωπος και που, αν δεν 
ξεπεραστεί, ο άνθρωπος «εξ ορισμού» δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό όμως είναι 
κάτι πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι Συμπατριώτες 
μας. Η καλλίτερη απόδειξη προς τούτο: Παρακολουθούσα στην τηλεόραση μία 
συζήτηση για το Περιβάλλον. Το πάνελ το αποτελούσαν εκτός από τους συνήθεις 
«Ξερόλες», δηλαδή το ζευγάρι των παρουσιαστών (συχνά εκπλήσσομαι από την 
αναίδεια με την οποία μιλάνε για θέματα για τα οποία δεν έχουν ιδέα!) και ορισμένοι 
Ειδικοί. Άκουσα λοιπόν τη φράση: «Στην τοποθεσία Χ εντοπίστηκε ο ρύπος Υ» και 
συνέχισαν σαν αυτό να ήταν κάτι κακό. Αν λοιπόν έτσι σκέφτεται η πλειονότητα των 
Πολιτών, τότε δεν μπορεί να περιμένει κάποιος σωστή συμπεριφορά στα προβλήματα 
του Περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει ρύπος, ο οποίος δεν μπορεί να εντοπιστεί και στην 
πιο απομεμακρυσμένη περιοχή της γης, αρκεί να έχουμε το όργανο μέτρησης του 
ρύπου με την κατάλληλη ευαισθησία. Ο εντοπισμός όμως ενός ρύπου δεν λέει κατ' 
αρχάς τίποτα για την επικινδυνότητα του ρύπου. Το μόνο που έχει σημασία είναι, 
ποια είναι η σχέση της συγκέντρωσης του ρύπου που εντοπίσαμε με την οριακή τιμή 
της συγκέντρωσης αυτού του ρύπου. Εάν είναι μικρότερη, τότε δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα, διότι έτσι έχει οριστεί η οριακή τιμή ενός ρύπου. Εάν όμως είναι 
μεγαλύτερη, τότε υπάρχει πρόβλημα! 
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Αν αυτά δεν έχουν γίνει κατανοητά, τότε δεν έχει έννοια να ασχολούμεθα με το 
Περιβάλλον, διότι κινδυνεύουμε να υποστηρίζουμε λάθη. 

 
Μέχρι τώρα έχουμε ασχοληθεί με τη ρύπανση και την προστασία του πρώτου 

από τα τρία μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας. Κάτι 
αντίστοιχο ισχύει βέβαια και για τα άλλα δύο μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος, 
δηλαδή για το νερό και το έδαφος. Η αναλυτική περιγραφή της ρύπανσης και της 
προστασία του νερού και του εδάφους θα ακολουθήσουν σε επόμενες Ενότητες 

Στη συνέχεια θα Σας περιγράψω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς 
λειτουργεί μία σύγχρονη ευνομούμενη Πολιτεία στην προσπάθειά της να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας συγχρόνως το 
Περιβάλλον και συγκεκριμένα προστατεύοντας την ατμόσφαιρα (αφού μέχρι τώρα 
έχουμε ασχοληθεί μόνο με την προστασία της ατμόσφαιρας). Έστω π.χ. ότι οι 
Υπεύθυνοι για την παροχή της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας ενός Κράτους 
υπολογίζουν, ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί μία τέτοια ηλεκτρική 
ισχύς, ώστε οι Μονάδες που λειτουργούν μέχρι τώρα, δεν θα είναι εις θέση να 
προσφέρουν και την νέα απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ. Προγραμματίζουν λοιπόν να 
θέσουν σε λειτουργία μία επί πλέον Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύσιμο τον λιγνίτη. Κάνουν λοιπόν μία Αίτηση στις υπεύθυνες Κρατικές Αρχές και 
ζητούν να τους δοθεί η Άδεια λειτουργίας της νέας Μονάδας. Η όλη διαδικασία 
ονομάζεται «Αδειοδότηση». 

Κατ' αρχάς κανένας δεν επενδύει χρήματα για κάτι, το οποίο δεν είναι αναγκαίο, 
αφού σε αυτήν την περίπτωση θα χάσει τα χρήματά του. Αυτοί λοιπόν που θέλουν να 
λειτουργήσουν την νέα Μονάδα έχουν λάβει υπ' όψη τους ποιες συνέπειες θα είχε για 
τους Πολίτες η μη έγκαιρη υλοποίηση του έργου (συνεχόμενα μπλακ-άουτ με τις 
επιπτώσεις τους, όπως π.χ. έλλειψη παροχής θέρμανσης ή κλιματισμού, προβλήματα 
με το περιεχόμενο ψυγείων κ.λπ.). Επομένως η υλοποίηση του έργου είναι για το 
καλό όλων των Πολιτών. 

Η ευνομούμενη Πολιτεία προκειμένου να δώσει την άδεια λειτουργίας της 
εγκατάστασης πρέπει να είναι εις θέση να αναγνωρίσει αφ' ενός την αναγκαιότητα 
του έργου, αλλά αφ' εταίρου να υποχρεώσει τους Φορείς του έργου να λάβουν υπ' 
όψη όλες τις νομοθεσίες που υπάρχουν για την σωστή λειτουργία του Κράτους. 

Εδώ, αφού ασχολούμεθα με το Περιβάλλον, θα σας περιγράψω ποιες 
προϋποθέσεις πρέπει να πληροί η λειτουργία της νέας Μονάδας μόνο από 
περιβαλλοντικής απόψεως. 

1. Αυτό που είναι βέβαιο είναι, ότι η επί πλέον λειτουργία της Μονάδας θα 
επιφέρει μία επί πλέον επιβάρυνση από ρύπους στο Περιβάλλον. Ένας 
Πολίτης που ζει στην περιοχή που θα λειτουργήσει η νέα Μονάδα θα 
μπορούσε να πει: Εγώ έχω μία επιβάρυνση τώρα και δεν δέχομαι μία επί 
πλέον επιβάρυνση. Η σκέψη αυτή ακούγεται για έναν μη ενημερωμένο 
Πολίτη λογική, πλην όμως κάθε άλλο παρά λογική είναι εκτός των άλλων και 
για τον εξής λόγο: Σήμερα (31.05.2021) ζουν επάνω στη γη μας 
7.891.182.000 (δηλαδή περίπου7,9 δισεκατομμύρια) άνθρωποι. Προβλέπεται 
δε μέχρι το 2100 να ζουν (βάσει των υπολογισμών των Ηνωμένων Εθνών) 
περίπου 10,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πιστεύει κάποιος, ότι οι συνολικές 
ενεργειακές ανάγκες των 10,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων θα είναι οι ίδιες με 
των 7,9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων; Όχι βέβαια! 

2. Είναι λοιπόν αυτονόητο, ότι θα χρειαστούμε με τον καιρό μεγαλύτερα ποσά 
ενέργειας για τους επί πλέον Πολίτες. Βεβαίως δεν θα χρειαστούμε μόνο 
μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, αλλά π.χ. περισσότερα μέσα κινήσεως 
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(αυτοκίνητα, λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα κ.λπ., που προϋποθέτουν την 
λειτουργία περισσοτέρων εργοστασίων), περισσότερα εργοστάσια παραγωγής 
τροφίμων, περισσότερες μονάδες διαχείρισης ή και καύσης απορριμμάτων, 
περισσότερες μονάδες βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων κ.ο.κ. 

3. Έτσι, στη συνέχεια θα Σας περιγράψω πώς λειτουργεί μία σύγχρονη κοινωνία 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Πολιτών της προστατεύοντας 
προς το παρόν τον αέρα του φυσικού Περιβάλλοντος. Αντίστοιχα βήματα 
γίνονται όμως και για την προστασία του νερού και του εδάφους. 

4. Τι μάθαμε λοιπόν μέχρι τώρα για την προστασία του ανθρώπου από τους 
ρύπους της ατμόσφαιρας, δηλαδή του αέρα; Μάθαμε κατ' αρχάς, ότι η δόση 
του κάθε ρύπου που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, δηλαδή στον αέρα και 
αναπνέει ο άνθρωπος, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή 
τιμή του ρύπου (οριακές τιμές για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, βλέπε 
12η Ενότητα, σελ. 110). Κατόπιν μάθαμε, ότι η Πολιτεία δεν αρκείται μόνο 
στο να ελέγχει, αν η υγεία των Πολιτών της διατρέχει κίνδυνο, αλλά δρα και 
προληπτικά. Δηλαδή, αν κάποιος επιβαρύνει με τις ενέργειες του το 
Περιβάλλον δεν αρκεί μόνο να μην επιβαρύνει την υγεία των Πολιτών, αλλά 
να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα της τεχνολογίας (αυτό που 
αποκαλέσαμε στην 12η Ενότητα, σελ. 118 «σημερινό βαθμό της εξέλιξης της 
τεχνολογίας»), έτσι ώστε η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας να είναι ελαχίστη. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση των ορίων της εκπομπής των ρύπων 
(βλέπε 12η Ενότητα, σελ. 117). Δηλαδή, όταν κάποιος επιβαρύνει το 
Περιβάλλον (π.χ. ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
καύσιμο τον λιγνίτη), πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας, ώστε η συγκέντρωση των ρύπων πριν την έξοδο των καυσαερίων 
από την καπνοδόχο να είναι μικρότερη των αντίστοιχων  επιτρεπόμενων 
ορίων της εκπομπής των ρύπων. 

5. Κατ’ αρχάς αδειοδότηση για τη λειτουργία μίας εγκατάστασης είναι αναγκαία 
μόνο, όταν η εγκατάσταση αυτή είναι σε θέση να βλάψει γενικά το 
Περιβάλλον. Π.χ. αν τοποθετήσουμε μία απλή εγκατάσταση για κεντρική 
θέρμανση του σπιτιού μας, είναι φανερό, ότι δεν χρειαζόμαστε την έγκριση 
κανενός. Η Πολιτεία έχει ορίσει με νόμο, ποιες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, 
για τη λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη η παροχή άδειας λειτουργίας. 
Μερικά παραδείγματα τέτοιων εγκαταστάσεων είναι: Παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος (όταν η ισχύς υπερβαίνει ένα όριο σε μεγαβάτ), τσιμέντου, χάλυβα, 
ζάχαρης, πετρελαιοειδών (δηλαδή διυλιστήρια) κ.λπ. 

6. Η λειτουργία της νέας Μονάδας (στη συνέχεια θα την αποκαλούμε 
«Εγκατάσταση») παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (την αδειοδότηση της 
οποίας περιγράφουμε σαν παράδειγμα) είναι βέβαιο, ότι θα δημιουργήσει 
στην ατμόσφαιρα γύρω από την «Εγκατάσταση» μία επί πλέον επιβάρυνση σε 
ρύπους που θα προκύπτουν από την καύση του λιγνίτη και τους οποίους 
περιγράψαμε αναλυτικά στις Ενότητες 3, 4 και 5.  Οι σπουδαιότεροι αυτοί 
ρύποι είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, η 
αιθάλη, το μονοξείδιο και το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο και το 
τριοξείδιο του θείου, το υδρόθειο, τα στερεά σωματίδια και τα βαρέα 
μέταλλα, το χλώριο, το φθόριο και οι διοξίνες. 

7. Θεωρώ αυτονόητο, ότι η συγκέντρωση αυτών των ρύπων στην περιοχή γύρω 
από το σημείο που θα δημιουργηθεί η νέα «Εγκατάσταση» είναι (πριν 
λειτουργήσει η νέα «Εγκατάσταση») μικρότερη των αντίστοιχων οριακών 
«τιμών για την προστασία της ατμόσφαιρας». Αν αυτό δεν ισχύει, τότε η 



136 
 

Πολιτεία αυτή έχει πρόβλημα, αφού αυτό είναι υποχρέωση της Πολιτείας. 
Επομένως η υποχρέωση αυτή της Πολιτείας πρέπει να ισχύει και μετά τη 
λειτουργία της «Εγκατάστασης», της οποίας ζητείται η «Αδειοδότηση». 

8. Εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο στη λειτουργία της Πολιτείας, το οποίο 
δυστυχώς ο μη ενημερωμένος Πολίτης δε γνωρίζει και είναι η ρίζα των 
προβλημάτων που υπάρχουν στην εύρυθμη λειτουργίας της Πολιτείας. 
Δηλαδή ο Πολίτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Πολιτεία (και 
μάλιστα να το διεκδικήσει και δικαστικά) η συγκέντρωση όλων των ρύπων 
στην ατμόσφαιρα της περιοχής του να είναι μικρότερη των αντίστοιχων 
οριακών «τιμών για την προστασία της ατμόσφαιρας» και μάλιστα και μετά 
τη λειτουργία της «Εγκατάστασης». Αυτό είναι δικαίωμα του Πολίτη.  

9. Δικαίωμα του Πολίτη δεν είναι όμως να σκεφτεί (όπως προαναφέραμε), 
δηλαδή να πει: «Εγώ έχω μία επιβάρυνση του Περιβάλλοντός μου τώρα και 
δεν δέχομαι μία επί πλέον επιβάρυνση» μετά τη λειτουργία της 
«Εγκατάστασης». Αν αυτό συνέβαινε, δεν θα υπήρχε ποτέ πρόοδος. 
Αναλογιστείτε, ότι αργά-αργά θα πρέπει να ικανοποιηθούν μερικά 
δισεκατομμύρια επί πλέον άνθρωποι! Ο τρόπος δε αυτός της λειτουργίας της 
Πολιτείας είναι ο ορθός, αρκεί οι Πολίτες να συνειδητοποιήσουν, ότι εφ' όσον 
η συγκέντρωση του οποιουδήποτε ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι μικρότερη 
της αντίστοιχης «οριακής τιμής για την προστασία της ατμόσφαιρας» δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία του. Και αυτό επειδή έτσι έχουν 
οριστεί οι οριακές «τιμές για την προστασία της ατμόσφαιρας», δηλαδή όσο η 
συγκέντρωση ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη οριακή «τιμή για την προστασία της ατμόσφαιρας», τότε δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα για την υγεία του ανθρώπου. 

Με τα ανωτέρω σαν δεδομένα, θα περιγράψουμε πώς λειτουργεί η «Αδειοδότηση» 
για την λειτουργία της «Εγκατάστασης»: 

Σε ένα πρώτο βήμα ορίζουμε την περιοχή γύρω από την τοποθεσία που θα 
λειτουργήσει (αν λειτουργήσει) στο μέλλον η «Εγκατάσταση» και στην οποία 
περιοχή θα ερευνήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της 
«Εγκατάστασης». Προς τούτο χρησιμοποιούμε έναν τοπογραφικό χάρτη, στον οποίο 
είναι σχεδιασμένο ένα πλέγμα από οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές που απέχουν 
μεταξύ τους στην πραγματικότητα ένα χιλιόμετρο. Οι τομές των γραμμών αυτών 
ορίζουν έναν αριθμό σημείων, τα οποία στην πραγματικότητα (δηλαδή στο 
πραγματικό τοπίο) απέχουν μεταξύ τους οριζόντια ή κάθετα ένα χιλιόμετρο (στη 
συνέχεια τα σημεία αυτά θα τα ονομάζουμε «σημεία του πλέγματος»). Σημειώνουμε 
στον χάρτη τη θέση της καπνοδόχου του εργοστασίου, από την οποία θα εκπέμπονται 
τα καυσαέρια (δηλαδή οι ρύποι) της «Εγκατάστασης» και επομένως θα επιβαρύνουν 
την γύρω περιοχή. Είναι βέβαια αυτονόητο, ότι η επιβάρυνση της γύρω περιοχής από 
τη λειτουργία της «Εγκατάστασης» είναι περιορισμένη. Το πόσο περιορισμένη είναι 
έχει προκύψει από μελέτες και ορίζεται (απλοποιημένα) ως εξής: Στον τοπογραφικό 
χάρτη σχεδιάζουμε έναν κύκλο με κέντρο την τοποθεσία της καπνοδόχου και 
διάμετρο 100 φορές το ύψος της καπνοδόχου. Δηλαδή, αν το ύψος της καπνοδόχου 
είναι 100 μέτρα, σχεδιάζουμε στον τοπογραφικό χάρτη ένα κύκλο με κέντρο την θέση 
της καπνοδόχου και με διάμετρο 10 000 μέτρα (δηλαδή με ακτίνα 5 000 μέτρα). Όλα 
τα «σημεία του πλέγματος» που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον κύκλο είναι 
τοποθεσίες που θα γίνουν έλεγχοι πριν αποφασιστεί, αν θα δοθεί η άδεια λειτουργίας 
της «Εγκατάστασης» Τι είναι πιο λογικό, από το ότι η άδεια λειτουργίας της 
«Εγκατάστασης» θα δοθεί, αν αποδειχτεί, ότι μετά τη λειτουργία της 
«Εγκατάστασης» σε κανένα «σημείο του πλέγματος» μέσα στον κύκλο και για 
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κανένα ρύπο η συγκέντρωση του ρύπου δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή 
τιμή του ρύπου, αφού εξ ορισμού, αν η συγκέντρωση του ρύπου είναι  μικρότερη της 
αντίστοιχης οριακής τιμής, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον άνθρωπο; 

Οι έλεγχοι που προαναφέραμε συνίστανται στο εξής: Για κάθε «σημείο του 
πλέγματος» που βρίσκεται μέσα στον κύκλο (στην συνέχεια θα επιλέξουμε 
αντιπροσωπευτικά το σημείο Α) και για κάθε ρύπο (στην συνέχεια θα επιλέξουμε 
αντιπροσωπευτικά τον ρύπο διοξείδιο του θείου) κάνουμε τα εξής 4 βήματα: 

1. Στο σημείο Α ορίζουμε τη «βασική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διοξείδιο 
του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που υπάρχει στο σημείο Α πριν 
λειτουργήσει η εγκατάσταση. Τη βασική ρύπανση την ορίζουμε με μία σειρά 
μετρήσεων της συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου στη διάρκεια ενός 
έτους. 

2. Στο σημείο Α ορίζουμε την «πρόσθετη ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε 
διοξείδιο του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που θα προέλθει μόνο από τη 
λειτουργία της «Εγκατάστασης». Αφού η πρόσθετη ρύπανση πρέπει να έχει 
οριστεί πριν τη λειτουργία της «Εγκατάστασης», είναι φανερό, ότι μπορεί να 
οριστεί μόνο με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων και υπάρχουν τέτοια 
μαθηματικά μοντέλα (αν κάποια Αναγνώστρια ή κάποιος Αναγνώστης 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ένα τέτοιο μαθηματικό μοντέλο, μπορεί να 
απευθυνθεί σε εμένα, δεδομένου, ότι έχω δημοσιεύσει ένα δικό μου τέτοιο 
μοντέλο).  

3. Στο σημείο Α ορίζουμε την «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διοξείδιο 
του θείου. Αυτή είναι η ρύπανση, που θα υπάρχει στο σημείο Α μετά τη 
λειτουργία της «Εγκατάστασης». Είναι δε φανερό, ότι η ολική ρύπανση της 
ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου στο σημείο Α είναι το άθροισμα της 
«βασικής» και της «πρόσθετης» ρύπανσης της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του 
θείου στο σημείο Α. 

4. Συγκρίνουμε την «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» σε διοξείδιο του θείου 
στο σημείο Α με την οριακή τιμή για διοξείδιο του θείου. Αν η «ολική 
ρύπανση της ατμόσφαιρας» στο σημείο Α είναι μικρότερη της οριακής τιμής 
του διοξειδίου του θείου, όλα είναι εντάξει.. Αν για όλα τα «σημεία του 
πλέγματος» μέσα στον κύκλο και για όλους τους ρύπους, για τους οποίους 
υπάρχουν οριακές τιμές η «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» είναι μικρότερη 
των αντίστοιχων οριακών τιμών, τότε η άδεια (ως προς την τήρηση των 
οριακών τιμών) θα δοθεί και αυτό ανεξάρτητα τόσο του αριθμού όσο και της 
χρονικής διάρκειας διαμαρτυρίας των «κουκουλοφόρων»! Είναι αυτονόητο, 
ότι αν έστω και σε ένα «σημείο του πλέγματος» μέσα στον κύκλο και έστω 
μόνο για ένα ρύπο η «ολική ρύπανση της ατμόσφαιρας» θα είναι μεγαλύτερη 
της οριακής τιμής, τότε δεν δίνεται άδεια λειτουργίας της «Εγκατάστασης», 
έστω και αν ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης είναι ο «κολλητός» του 
Πρωθυπουργού της χώρας! Έτσι λειτουργεί η διαδικασία της «Αδειοδότησης» 
σε μία σύγχρονη κοινωνία στην Κεντρική Ευρώπη! 

Βεβαίως, μετά την αδειοδότηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
«Εγκατάστασης» πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες διατάξεις για την 
προστασία του Περιβάλλοντος, όπως π.χ. η τήρηση των οριακών τιμών για την 
«εκπομπή των διαφόρων ρύπων» κ.λπ. 

 
Το παράδειγμα που επιλέξαμε για να γίνει κατανοητή η διαδικασία της 

«Αδειοδότησης» λαβαίνει υπ' όψη την προστασία της ατμόσφαιρας (επειδή μέχρι 
τώρα δεν έχουμε ασχοληθεί αναλυτικά με την προστασία του νερού και του 
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εδάφους). Για να ολοκληρώσουμε το αντικείμενο της «Αδειοδότησης» μίας 
«Εγκατάστασης», θα περιγράψουμε εν συντομία και την αδειοδότηση μίας 
εγκατάστασης που είναι σε θέση να επιβαρύνει κατ’ αρχάς το έδαφος και κατόπιν το 
νερό. 

Το παράδειγμα της «Αδειοδότησης» στην περίπτωση που πρέπει να λάβουμε υπ' 
όψη την προστασία του εδάφους είναι εύκολο παρά το γεγονός, ότι ακόμη δεν έχουμε 
ασχοληθεί με τη φυσιολογική σειρά περιγραφής της ύλης για την προστασία του 
εδάφους. Στην 1η Ενότητα όμως, σελ. 7 προκειμένου να Σας δείξω πώς περίπου θα 
περιγράφω την ύλη στην Ιστοσελίδα μου, ξεκίνησα με την περιγραφή ενός φλέγοντος 
προβλήματος της Ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή με το πρόβλημα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Εκεί λοιπόν αναφέρονται περιληπτικά ποιες νομοθεσίες υπάρχουν 
για τη σωστή διαχείριση των Απορριμμάτων. 

Έστω λοιπόν, ότι η Πολιτεία προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, είτε επειδή θέλει να κλείσει ορισμένους ΧΑΔΑ, 
δηλαδή «Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» (για να γλιτώσει επικείμενα 
πρόστιμα), είτε επειδή ένας χώρος ταφής απορριμμάτων σύντομα δε θα μπορεί να 
δεχτεί άλλα απορρίμματα, προγραμματίζει τη δημιουργία ενός ΧΥΤΥ, δηλαδή ενός 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.  

Η Πολιτεία λοιπόν λαβαίνει υπ' όψη όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες, όπως τις 
περιγράψαμε στην 1η Ενότητα, δηλαδή: Επιλογή της τοποθεσίας του ΧΥΤΥ σε όχι 
εύκολα διαπερατό υπέδαφος, όχι επάνω από υπόγειο υδροφορέα, με μόνωση σε 
σχέση με το υπέδαφος, περισυλλογή των στραγγισμάτων, καύση του μεθανίου, 
ελαχιστοποιώντας έτσι τη ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου νερού και της 
ατμόσφαιρας. Στον ΧΥΤΥ θα εναποτίθενται μόνο ότι απέμεινε από τα απορρίμματα, 
αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί ότι προβλέπει η πλέον μοντέρνα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
(πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση π.χ. 
ανάκτηση ενέργειας κ.λπ.). Οι ανίδεοι πολίτες (και ειδικά αυτοί οι πολίτες είναι 
πάντα ενάντια σε όλα), παρότι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν, ότι η κίνηση αυτή 
είναι για το καλό τόσο το δικό τους όσο και του Περιβάλλοντος, αντιτίθενται για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, τα κάνουν όλα «λίμπα» και το έργο δεν υλοποιείται 
(κάτι τέτοιο το έχω ζήσει περισσότερες της μίας φοράς στην Πατρίδα μας). Το 
αποτέλεσμα; Συνέχιση πληρωμής προστίμων της Πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και διαιώνιση της χειρότερης λύσης επίλυσης του προβλήματος. Μερικοί από 
αυτούς τους ανίδεους Πολίτες νομίζουν μάλιστα ότι κάνουν κάτι καλό. Μου έχουν 
διηγηθεί, ότι κάποιος από αυτούς τους άσχετους βάζοντας υποψηφιότητα για να 
«κυβερνήσει» σαν παρατρεχάμενος τη χώρα, καυχήθηκε σε έναν προεκλογικό του 
λόγο: «Είμαι αυτός που έδιωξε την εταιρεία Pirelli από την Ελλάδα …». Η εταιρεία 
κατέληξε σε άλλη χώρα προς τα ανατολικά και η επιτυχία του «Σωτήρα» συνίσταται, 
στο ότι έχασαν το εισόδημά τους μερικές εκατοντάδες οικογένειες συμπατριωτών 
μας. Βέβαια οι ίδιοι οι «Σωτήρες» διαμαρτύρονται για την ανεργία στη χώρα μας!. 

Ολοκληρώνουμε το θέμα του τίτλου της 14ης Ενότητάς μας με ένα παράδειγμα 
από την προστασία του νερού (παρά το γεγονός, ότι ακόμη δεν έχουμε ασχοληθεί 
αναλυτικά με την ρύπανση και την προστασία του νερού). Έτσι θα περιγράψουμε το 
πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων π.χ. ενός δήμου με τη δημιουργία μίας 
εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της περιοχής. Παρά το γεγονός 
λοιπόν, ότι η Πολιτεία προγραμματίζει τη δημιουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης, 
τηρώντας όλες τις υπάρχουσες νομοθεσίες,  κανείς δεν δέχεται να υπάρξει στην 
περιοχή η εγκατάσταση αυτή, επειδή βεβαίως προτιμάει η εγκατάσταση να βρίσκεται 
στην περιοχή ενός άλλου δήμου, λες και στον γειτονικό δήμο κατοικούν φτωχοί στο 
πνεύμα και θα δεχόντουσαν την επιβάρυνση της περιοχής τους με τα λύματα των 
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έξυπνων γειτόνων τους. Έτσι στο 2021 ζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της 
Πατρίδας μας έχοντας ένα μέτρο από κάτω του έναν τεράστιο βόθρο! Δεν ξέρω πώς 
αισθάνεστε Εσείς, αλλά έχω πάντα πρόβλημα, όταν πρέπει να εξηγώ στους 
Επισκέπτες μας από το Εξωτερικό να … μην πετούν τα χαρτιά της τουαλέτας μέσα 
στην τουαλέτα (μένουμε στη Σαρωνίδα), αφού όταν με κοιτούν ερευνητικά 
(εννοώντας γιατί αυτό;) πρέπει να εξηγήσω, ότι η περιοχή δεν διαθέτει βιολογικό 
καθαρισμό αλλά … βόθρο! 

Στην επόμενη 15η Ενότητα θα ξεκινήσουμε με την περιγραφή ενός 2ου μεγάλου 
προβλήματος της ανθρωπότητας (μετά το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου»), δηλαδή 
με την περιγραφή της «Τρύπας του Όζοντος». Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη, 
δεδομένου, ότι ξεκινάμε τα καλοκαιρινά μας μπάνια και η «Τρύπα του Όζοντος» έχει 
άμεση σχέση με τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουμε. 
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15η  Ενότητα: 
Η Ηλιακή Ακτινοβολία (Υπέρυθρη, Ηλιακό Φως και 
Υπεριώδης). Η Υπεριώδης (UV-A, UV-B και UV-C). 
Μείωση της UV-B από το Όζον της Στρατόσφαιρας. Η 
Τρύπα του Όζοντος   
 
Υπάρχουν, σε σχέση με την προστασία του Περιβάλλοντος δύο μεγάλα προβλήματα 
για την ανθρωπότητα, γνωστά στο ευρύ κοινό ως το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» 
και η «Τρύπα του Όζοντος». Με το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» ασχοληθήκαμε 
εντατικά στις Ενότητες 6η και 7η σελ. 47 έως σελ. 66. Από σήμερα λοιπόν θα 
ασχοληθούμε με το 2ο πρόβλημα που απασχολεί την ανθρωπότητα, δηλαδή με την 
«Τρύπα του Όζοντος». 

Το πρόβλημα του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου», το οποίο συνδέεται άμεσα με 
την «Κλιματική Αλλαγή» της Γης μας είναι δύσκολο να λυθεί. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός, ότι ο κυριότερος υπαίτιος του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου» είναι το 
αέριο διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του 
άνθρακα όμως είναι το κύριο προϊόν της καύσης όλων των ορυκτών καυσίμων 
(άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Ορυκτά καύσιμα καίνε όμως όλοι οι άνθρωποι. 
Ποιος μπορεί λοιπόν να υποχρεώσει ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους να καίνε λιγότερα 
ορυκτά καύσιμα; 

Η «Τρύπα του Όζοντος» αντίθετα οφείλεται (όπως θα περιγράψουμε αναλυτικά 
στη συνέχεια) μόνο σε λίγα υλικά, τα οποία τα παρήγαγαν μόνο λίγες βιομηχανικές 
χώρες, έτσι ώστε ήταν πολύ πιο εύκολος ο περιορισμός των υλικών αυτών. 

Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Προκειμένου να γίνουν ευκολότερα 
κατανοητά τα όσα θα περιγράψουμε, είναι σκόπιμο να ασχοληθούμε λίγο για άλλη 
μία φορά με την πηγή ενέργειας της γης μας, δηλαδή με τον Ήλιο μας. 
Χρησιμοποιούμε τη έκφραση για άλλη μία φορά, διότι με τον Ήλιο μας    
ασχοληθήκαμε και όταν περιγράψαμε το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». 

Για να μη χρειαστεί λοιπόν να ανατρέχετε σε προηγούμενες Ενότητες, θα 
περιγράψουμε και εδώ ό,τι είναι απαραίτητο για την κατανόηση της «Τρύπας του 
Όζοντος».   

Η Γη μας 
Αν μετρήσουμε τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια της Γης, π.χ. 
σε ένα ύψος 2 μέτρων επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, την ίδια στιγμή αλλά 
σε πάρα πολλά διαφορετικά σημεία της Γης και σχηματίσουμε τον μέσον όρον, τότε 
θα προκύψει μία θερμοκρασία περίπου συν 15ºC. Η θερμοκρασία αυτή είναι πολύ 
κατάλληλη τόσο για τη δημιουργία, όσο και για τη διατήρηση της ζωής επάνω στη 
Γη.  

Τώρα υποθέτουμε για λίγο, ότι ο Ήλιος δεν υπάρχει πια (αυτό βέβαια είναι 
αδύνατο, διότι δεν θα υπήρχαν πλέον ούτε οι πλανήτες που στρέφονται γύρω από τον 
Ήλιο και επομένως και η Γη μας) και ότι όλα τα άλλα παραμένουν ίδια. Διερωτώμεθα 
λοιπόν τι θα συνέβαινε μετά; Τότε με την έλλειψη του Ήλιου, η μέση θερμοκρασία 
κοντά στην επιφάνεια της γης από συν 15ºC που είναι τώρα, θα γινόταν συνεχώς 
μικρότερη, κάποτε θα έφτανε στους 0ºC, οπότε το νερό θα άρχιζε να παγώνει. Η 
θερμοκρασία συνεχώς θα γινόταν μικρότερη, η Γη θα μεταβαλλόταν σε μια σφαίρα 
από πάγο, η ζωή θα έπαυε να υπάρχει και η θερμοκρασία θα έφτανε κάποτε στο 
απόλυτο μηδέν, δηλαδή στους πλην 273ºC. Δηλαδή, όλα αυτά τα σκοτεινά σενάρια 
δεν συμβαίνουν μόνο για ένα λόγο, επειδή υπάρχει ο Ήλιος. 
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Ο Ήλιος μας 
Στον Ήλιο συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. Όταν ο άνθρωπος έφτιαξε τη βόμβα 
υδρογόνου, μιμήθηκε ό,τι συμβαίνει ακριβώς στον Ήλιο. Συγκεκριμένα στον Ήλιο 
κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου (δηλαδή σε όσο χρόνο περνάει λέγοντας τικ-
τακ) μετατρέπονται 4.700.000 τόνοι του στοιχείου υδρογόνο στο στοιχείο ήλιο. Η 
μετατροπή αυτή του υδρογόνου σε ήλιο συντελείται όχι με χημικές αντιδράσεις αλλά 
με πυρηνικές αντιδράσεις. Σε άλλες Ενότητες αργότερα θα σας εξηγήσω με πολύ 
απλά και κατανοητά λόγια δίχως να προϋποθέτω τις οποιεσδήποτε πρότερες γνώσεις 
Σας τα εξής: Πώς κερδίζουμε ενέργεια σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο και σε μία 
ατομική (σωστότερο είναι πυρηνική) βόμβα.; Επίσης τι συμβαίνει ακριβώς επάνω 
στον Ήλιο μας και τι σε μία βόμβα υδρογόνου, η οποία βασίζεται στην ίδια ακριβώς 
αρχή όπως τα όσα συμβαίνουν επάνω στον Ήλιο; Και τέλος πώς θα λυθεί το 
ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας στο μέλλον με τη βοήθεια ενός πυρηνικού 
αντιδραστήρα, ο οποίος θα λειτουργεί με την ίδια αρχή, όπως ακριβώς ο Ήλιος μας;  
Αυτά όμως προσεχώς. Έχετε λοιπόν λίγη υπομονή! Προς το παρόν επιστρέφουμε 
στον Ήλιο μας. Όπως προαναφέραμε στον Ήλιο κατά τη διάρκεια ενός 
δευτερολέπτου μετατρέπονται με πυρηνικές αντιδράσεις 4.700.000 τόνοι του 
στοιχείου υδρογόνο στο στοιχείο  ήλιο. Αυτό δε που συμβαίνει πάνω στον Ήλιο, 
αντιστοιχεί ενεργειακά στην έκρηξη περισσοτέρων δισεκατομμυρίων από βόμβες 
υδρογόνου (μόνο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο). Αντιλαμβάνεστε βέβαια, ότι με αυτόν 
τον τρόπο ελευθερώνονται στην κυριολεξία αστρονομικά ποσά ενέργειας. Παρ ۥότι δε 
αυτό είναι ένας ασύλληπτος αριθμός, τον αναφέρουμε πάλι για να τον έχετε ακούσει 
άλλη μια φορά: Δηλαδή η ισχύς της ενέργειας, που ελευθερώνεται σε κάθε 
δευτερόλεπτο επάνω στον Ήλιο είναι  ένας  αριθμός σε κιλοβάτ, που έχει μπροστά το 
4 ακολουθούμενο από 23 μηδενικά, δηλαδή 400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ σε ένα 
δευτερόλεπτο, πραγματικά ασύλληπτος αριθμός!  

Η ηλιακή Ακτινοβολία 
Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται από τον Ήλιο υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας 
προς όλες τις διευθύνσεις στο διάστημα. Κάποιος όμως, που θα μπορούσε να βρεθεί 
στον Ήλιο, κοιτώντας προς όλες τις διευθύνσεις, δε θα έβλεπε εκτός από το αχανές 
Άπειρο, τίποτε άλλο παρά τους λίγους Πλανήτες, που στρέφονται γύρω από τον 
Ήλιο, αλλά και αυτούς μόνο σα μικρά σώματα ή απλώς κουκίδες. Έτσι γίνεται 
αντιληπτό, ότι όλο αυτό το τεράστιο ποσό της ενέργειας, που με τη μορφή της 
ηλιακής ακτινοβολίας εγκαταλείπει τον Ήλιο, χάνεται σχεδόν ανεκμετάλλευτο στο 
διάστημα, αφού μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος της συναντά τους πλανήτες 
θερμαίνοντάς τους. Συγκεκριμένα, η Γη δέχεται λιγότερο από το ένα 
δισεκατομμυριοστό της ενέργειας που εκπέμπει ο Ήλιος. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η 
ενέργεια, που δέχεται η Γη από τον Ήλιο είναι αρκετή για να την ζεστάνει. Όπως δε 
αναφέραμε προηγουμένως, η Γη ζεσταίνεται έτσι, ώστε η μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της γης να είναι συν 15ºC. 

Βέβαια οι Αναγνώστριές μας και οι Αναγνώστες μας που διάβασαν την  6η και 7η 
Ενότητά μας για το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», ξέρουν μερικές λεπτομέρειες, 
που δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Δηλαδή ναι μεν ο Ήλιος είναι η πηγή 
ενέργειας για τη Γη μας. Πλην όμως το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει 
στη γη μας αρκεί για να γίνει η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κοντά στην 
επιφάνεια της γης μόνο πλην 18ºC. Το γεγονός όμως ότι η μέση θερμοκρασία της 
ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια της γης δεν είναι πλην 18ºC, αλλά συν 15ºC, 
δηλαδή κατά 33ºC μεγαλύτερη, οφείλεται στο λεγόμενο «Φυσικό Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου». Δηλαδή στο ότι στην ατμόσφαιρα της γης υπήρχαν ανέκαθεν τα 
λεγόμενα αέρια του Θερμοκηπίου, που ζεσταίνουν τη γη κατά 33 ºC. Τα αέρια αυτά 
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είναι ο Υδρατμός, το διοξείδιο του Άνθρακα, το Μεθάνιο, το υποξείδιο του Αζώτου 
και τέλος το Όζον που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της Γης. 

Η ηλιακή αυτή ενέργεια έχει, πριν φτάσει στη γήινη ατμόσφαιρα, μία ισχύ ίση με 
1368 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας που είναι κάθετη στη διεύθυνση από τη 
Γη στον Ήλιο. Ο αριθμός 1368 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο ονομάζεται  «Ηλιακή 
Σταθερά». Στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός 1368 δεν είναι μία σταθερά για δύο 
λόγους. Πρώτον διότι η ηλιακή ακτινοβολία η ίδια κυμαίνεται με τον χρόνο και 
δεύτερον, διότι λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο η 
απόσταση Γης Ήλιου μεταβάλλεται. Η τιμή 1368 είναι επομένως ένας μέσος όρος. 

Το Μήκος Κύματος της Ηλιακής Ακτινοβολίας 
Ένα μέγεθος, που χαρακτηρίζει μία ακτινοβολία και επομένως και την ακτινοβολία, 
που φτάνει από την Ήλιο στη Γη, είναι το μήκος κύματος (μία πιο γνωστή 
ακτινοβολία στον άνθρωπο είναι η ακτινοβολία, που εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός 
σταθμός, που ως γνωστό χαρακτηρίζεται επίσης από το μήκος κύματός του).  

Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος μίας ακτινοβολίας, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η ενέργεια αυτής της ακτινοβολίας και επομένως τόσο μεγαλύτερες είναι οι 
επιπτώσεις της ακτινοβολίας αυτής στον άνθρωπο. 
 
 

 

 
Ταξινόμηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας 

Ανάλογα με το μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας την χωρίζουμε καταρχάς σε 
τρία μέρη (βλέπε Πίνακα 7, σελ. 142): 

• Την υπεριώδη ακτινοβολία UV (προφέρεται Γιουου Βη από τα αρχικά των 
λέξεων του Αγγλικού Αλφαβήτου Ultra Violet), με μήκος κύματος μικρότερο 
των 400 νανομέτρων. 1 νανόμετρο (nm)  είναι 1 εκατομμυριοστό του 
χιλιοστού του μέτρου. 
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• Την ορατή ακτινοβολία (ηλιακό φως) με μήκος κύματος από 400 έως 800 
νανόμετρα και 

• Την υπέρυθρη ακτινοβολία ΙR (προφέρεται Άι Άαρ από τα αρχικά των 
λέξεων του Αγγλικού Αλφαβήτου Infra Red), με μήκος κύματος μεγαλύτερο 
των 800 νανομέτρων.  

 
Όπως προαναφέραμε, όσο πιο μικρό είναι το μήκος κύματος τόσο μεγαλύτερη 
ενέργεια έχει η ακτινοβολία και τόσο πιο επικίνδυνη είναι. 

Και πραγματικά η υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) με μεγάλο μήκος κύματος είναι 
απλή θερμότητα δίχως αρνητικές επιπτώσεις στον πλανήτη Γη. Αν καθίσετε το 
χειμώνα έξω σε μία καρέκλα και υπάρχει Ήλιος θα αισθάνεστε μία ζεστασιά. Ε! αυτό 
ακριβώς είναι η υπέρυθρη ακτινοβολία δηλαδή θερμότητα.  

Η ορατή ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακό φως) με μέσο μήκος κύματος είναι αυτό το 
μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, το οποίο γίνεται αντιληπτό από τον άνθρωπο με τα 
μάτια του. Η ορατή ηλιακή ακτινοβολία είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο 
απολαμβάνουμε τη φύση γύρω μας με τόσο ωραία χρώματα. Σε ένα αργότερο στάδιο 
του Ήλιου μας, όταν δηλαδή ο ίδιος ο  Ήλιος δε θα έχει αρκετή ενέργεια, δε θα 
μπορούν οι άνθρωποι (αν βέβαια υπάρχουν μέχρι τότε) να βλέπουν τη φύση με αυτά 
τα ωραία χρώματα που την απολαμβάνουμε σήμερα. Τότε δηλαδή θα επικρατεί μία 
κατάσταση, όπως μέσα σε ένα χώρο που πριν από χρόνια γίνονταν οι εμφανίσεις 
φωτογραφιών, δηλαδή όλα θα φαίνονται θαμπά κοκκινωπά. Μην ανησυχείτε όμως,  
αυτό θα συμβεί μετά από μερικά δισεκατομμύρια χρόνια! Ίσως όμως έχει 
ενδιαφέρον, κάτι άλλο, ότι  δηλαδή διάφορα ζώα βλέπουν όχι μόνο όπως οι άνθρωποι 
το ηλιακό φως αλλά και μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας όπως π.χ. το κουνούπι,  ή 
και μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας όπως π.χ. η μέλισσα. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) όμως με μικρό μήκος κύματος και επομένως με 
μεγάλη ενέργεια είναι προβληματική για τον πλανήτη Γη. 

Ταξινόμηση της Υπεριώδους Ηλιακής Ακτινοβολίας 
Γι' αυτό την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) τη χωρίζουμε επί πλέον ανάλογα με το 
μήκος κύματος, δηλαδή ανάλογα με την ενέργειά της και επομένως ανάλογα με τη 
βιολογική της επίδραση σε τρία μέρη, δηλαδή με τα 3 πρώτα γράμματα του Αγγλικού 
αλφαβήτου  (βλέπε Πίνακα 8, σελ. 144): 

Την υπεριώδη ακτινοβολία UV-A (Γιουου Βη Έι), την υπεριώδη ακτινοβολία 
UV-B (Γιουου Βη Μπι) και την υπεριώδη ακτινοβολία UV-C (Γιουου Βη Σι). Για τα 
τρία αυτά μέρη της υπεριώδους ακτινοβολίας βλέπουμε στον Πίνακα 8, σελ. 144 το 
αντίστοιχο μήκος κύματος σε νανόμετρα, την ισχύ σε βατ ανά τετραγωνικό μέτρο 
έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα και κοντά στην επιφάνεια της Γης. Η τελευταία στήλη 
στον Πίνακα 8 δίνει μία πολύ σημαντική πληροφορία. Προκύπτει από τις δύο 
προηγούμενες στήλες και δηλώνει τον βαθμό απορρόφησης των τριών μερών της 
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από τη γήινη ατμόσφαιρα σε ποσοστά. Από τον 
σημαντικό αυτόν Πίνακα 8 αναγνωρίζουμε, ότι το UV-C μέρος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας που εκπέμπει ο Ήλιος (δηλαδή αυτό με τη μεγαλύτερη ενέργεια) 
απορροφάται κατά 100% από την ατμόσφαιρα και επομένως δε δημιουργεί κανένα 
πρόβλημα επάνω στη Γη . Το UV-A μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας, δηλαδή 
αυτό με τη μικρότερη ενέργεια, φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα μόνο κατά 28%, 
έτσι ώστε στο έδαφος φτάνει το 72%. Τέλος το UV-B μέρος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα κατά 77%, έτσι ώστε στο έδαφος 
φτάνει μόνο το 23%. 

Πάντως, αν το UV-B  μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας έφτανε όλο, 
δηλαδή αφιλτράριστο πάνω στην επιφάνεια της Γης, τότε αυτό θα είχε 
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καταστροφικές  συνέπειες για τη ζωή πάνω στον πλανήτη Γη. Τι είναι όμως αυτό, 
που φιλτράρει το UV-B  μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας πριν φτάσει αυτό στη 
Γη δημιουργώντας έτσι συνθήκες διατήρησης της ζωής;  Μία γρήγορη  απάντηση σε 
αυτό το σημαντικό ερώτημα είναι η εξής: Στην ατμόσφαιρα της Γης υπάρχει ένα 
αέριο το όζον, το οποίο είναι η κύρια αιτία για το φιλτράρισμα του UV-B  μέρους της 
υπεριώδους ακτινοβολίας πριν φτάσει αυτό στη Γη δημιουργώντας έτσι συνθήκες 
διατήρησης της ζωής.  

Έτσι, θα μπορούσα να συνεχίσω, δίχως να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το ερώτημα 
πώς συμβαίνει αυτό; Νομίζω όμως, ότι με τα όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα, Είστε εις 
θέση να αντιληφτείτε και τον μηχανισμό, δηλαδή πώς το όζον απορροφά ένα μεγάλο 
μέρος του UV-B  μέρους της υπεριώδους ακτινοβολίας πριν φτάσει αυτό στη Γη 
δημιουργώντας έτσι συνθήκες διατήρησης της ζωής Για να γίνει όμως αυτό 
αντιληπτό, είναι σκόπιμο πρώτα να ασχοληθούμε για λίγο πάλι με τη γήινη 
ατμόσφαιρα. 

 

 

Η Γήινη Ατμόσφαιρα 
Ο αέρας, που περιβάλλει τη Γη λέγεται ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα εκτείνεται σε 
περισσότερες εκατοντάδες χιλιόμετρα επάνω από την επιφάνεια της Γης δίχως όμως 
να υπάρχει μία αυστηρή άνω οριακή επιφάνεια. Πλην όμως τρία τέταρτα της μάζας 
την ατμόσφαιρας βρίσκονται στα πρώτα 11 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της 
Γης. Η μάζα της ατμόσφαιρας είναι περίπου το ένα χιλιοστό της μάζας του νερού των 
ωκεανών και περίπου το ένα εκατομμυριοστό της μάζας όλης της Γης. 
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Η ατμόσφαιρα μπορεί να χωριστεί σε περισσότερα στρώματα κατά 
περισσότερους τρόπους ανάλογα με το ποια ιδιότητα  της ατμόσφαιρας μας 
ενδιαφέρει. Ο πιο συνήθης τρόπος και για τις ανάγκες της «Τρύπας του Όζοντος» πιο 
κατάλληλος είναι ο χωρισμός της ατμόσφαιρας σε στρώματα ανάλογα με τη 
μεταβολή της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα με το ύψος. Με αυτόν τον τρόπο η 
ατμόσφαιρα αποτελείται από τα εξής 5 στρώματα αρχής γενομένης από την επιφάνεια 
της Γης προς τα επάνω: 

• Τροπόσφαιρα, 
• Στρατόσφαιρα, 
• Μεσόσφαιρα, 
• Θερμόσφαιρα και 
• Εξώσφαιρα. 

Για τους σκοπούς μας, δηλαδή για την «Τρύπα του Όζοντος». σημαντικότερα είναι τα 
δύο πρώτα στρώματα δηλαδή η Τροπόσφαιρα και η Στρατόσφαιρα, με τα οποία θα 
ασχοληθούμε αποκλειστικά. 

Η Τροπόσφαιρα 
Η Τροπόσφαιρα είναι το κάτω στρώμα της ατμόσφαιρας και αρχίζει από την 
επιφάνεια της Γης. Το επάνω μέρος της Τροπόσφαιρας, που ονομάζεται Τροπόπαυση 
και εξαρτάται από την εποχή και τις μετεωρολογικές συνθήκες, είναι κυρίως 
συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους. Δηλαδή στον Ισημερινό το πάνω μέρος της 
Τροπόσφαιρας είναι σε ένα ύψος περίπου 17 χιλιομέτρων και στους Πόλους σε ένα 
ύψος περίπου 8 χιλιομέτρων. 

Όπως περιγράψαμε εκτενώς στην 10η Ενότητα σελ. 98, η θερμοκρασία στην 
Τροπόσφαιρα μικραίνει με το ύψος. Η αιτία είναι, ότι η τροπόσφαιρα δεν θερμαίνεται 
άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά έμμεσα από το έδαφος, το οποίο 
θερμαίνεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, όσο πιο κοντά στο έδαφος 
βρίσκεται ένα πακέτο αέρα, τόσο περισσότερη θερμότητα δέχεται από το έδαφος και 
έτσι τόσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του. Αντίθετα, όσο πιο μακριά από το 
έδαφος, δηλαδή όσο πιο υψηλά στην Τροπόσφαιρα βρίσκεται ένα πακέτο αέρα, τόσο 
λιγότερη θερμότητα δέχεται από το έδαφος και έτσι τόσο μικρότερη είναι η 
θερμοκρασία του. Στη Σελίδα 98 είχαμε αναφέρει για την επιβεβαίωση αυτού το εξής  
παράδειγμα: «Όλοι έχουμε ακούσει, όταν ταξιδεύουμε με αεροπλάνο, τον πιλότο να 
ανακοινώνει π.χ. πετάμε σε ένα ύψος 10 χιλιομέτρων και η θερμοκρασία έξω είναι 
πλην 45 βαθμοί Κελσίου». Ο αέρας όμως όσο πιο ζεστός είναι τόσο ελαφρύτερος 
είναι, Οπότε στην Τροπόσφαιρα ο ζεστός αέρας που βρίσκεται κάτω είναι 
ελαφρύτερος από τον κρύο αέρα που βρίσκεται επάνω και επομένως ο ζεστός αέρας 
που βρίσκεται κάτω και είναι πιο ελαφρύς ανεβαίνει εύκολα προς τα επάνω. Έτσι 
στην Τροπόσφαιρα υπάρχει μία συνεχής κίνηση του αέρα της Τροπόσφαιρας από 
κάτω προς τα επάνω 

Με αυτόν τον τρόπο ρύποι που καταλήγουν στην Τροπόσφαιρα αραιώνουν 
εύκολα, αφού εκτός της μεταφοράς τους στη διεύθυνση του ανέμου, μεταφέρονται 
εύκολα και στην κατακόρυφη διεύθυνση. Σε περίπου τρεις εβδομάδες ρύποι μπορούν 
να φτάσουν από το έδαφος έως την Τροπόπαυση. Ρύποι, που κατέληξαν στην 
Τροπόσφαιρα, απομακρύνονται από αυτή με τη βοήθεια του χημικού 
μετασχηματισμού και της ξηρής ή /και υγρής απόθεσης πάνω στην επιφάνεια του 
εδάφους, των φυτών και των επιφανειακών υδάτων (ωκεανοί, θάλασσες, λίμνες, 
ποτάμια κ.λπ.), βλέπε προς τούτο και 9η Ενότητα, σελ. 85. 



146 
 

Στην Τροπόσφαιρα βρίσκεται περίπου το 10%  του όζοντος, που υπάρχει 
συνολικά στην ατμόσφαιρα. Ένα μικρό μέρος του όζοντος της Τροπόσφαιρας 
μεταφέρεται σε αυτήν από την Στρατόσφαιρα (βλέπε επόμενο Κεφάλαιο). Το κύριο 
μέρος του όζοντος της Τροπόσφαιρας δημιουργείται όμως φωτοχημικά με τους 
μηχανισμούς του «θερινού smog», δηλαδή από τους ρύπους διοξείδιο του αζώτου και 
υδρογονάνθρακες υπό την επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας (βλέπε 11η 
Ενότητα, σελ.112).  

Η Στρατόσφαιρα 
Η Στρατόσφαιρα είναι το δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας προς τα επάνω. Δηλαδή 
αρχίζει από το επάνω μέρος της Τροπόσφαιρας (Τροπόπαυση) και φτάνει μέχρι ένα 
ύψος περίπου 50 χιλιομέτρων. Αντίστοιχα το πάνω μέρος της Στρατόσφαιρας λέγεται 
Στρατόπαυση. 

Η θερμοκρασία στην Στρατόσφαιρα, αντίθετα με την Τροπόσφαιρα, μεγαλώνει με 
το ύψος. Η αιτία είναι, όπως θα εξηγήσουμε αμέσως, το όζον που υπάρχει στην 
Στρατόσφαιρα. Στην 8η Ενότητα, σελ.68 αναφερόμενοι στο όζον εξηγήσαμε: Αν 
ενωθούν 2 άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα μόριο οξυγόνου, ενώ αν ενωθούν 3 
άτομα οξυγόνου δημιουργούν ένα μόριο όζοντος. Το όζον δηλαδή είναι μία (όπως 
λένε οι Χημικοί) αλλότροπος μορφή του οξυγόνου  

Το όζον της Στρατόσφαιρας δημιουργείται διαφορετικά απ’ ότι το όζον της 
Τροπόσφαιρας και μάλιστα ως εξής: Καταρχάς αυτό το μέρος της ηλιακής 
ακτινοβολία με μήκος κύματος από 200 ως 242 νανόμετρα (δηλαδή βάσει του Πίνακα 
8, σελ. 144 ένα μέρος της UV-C ακτινοβολίας), διασπά ένα μόριο οξυγόνου της 
Στρατόσφαιρας (που αποτελείται από δύο άτομα οξυγόνου), στα δύο άτομα αυτά. Στη 
συνέχεια ένα ελεύθερο άτομο οξυγόνου και ένα μόριο οξυγόνου (που αποτελείται 
από 2 άτομα οξυγόνου) ενώνονται και δημιουργείται ένα μόριο όζοντος (που 
αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου). Το όζον αυτό, που δημιουργείται, όπως 
περιγράψαμε, αποτελεί περίπου το 90% του όζοντος, που υπάρχει σε όλη την 
ατμόσφαιρα (το υπόλοιπο 10%  βρίσκεται, όπως ήδη αναφέραμε στην Τροπόσφαιρα).  

Το όζον της Στρατόσφαιρας έχει μέγιστη συγκέντρωση σε ένα ύψος (ανάλογα με 
το γεωγραφικό πλάτος) από 20 έως 30 χιλιόμετρα. Ο φωτοχημικός σχηματισμός του 
όζοντος της Στρατόσφαιρας, όπως τον περιγράψαμε, συμβαίνει στη Στρατόσφαιρα, 
κυρίως επάνω από τον Ισημερινό μέχρι λίγες μοίρες βόρειο και νότιο γεωγραφικό 
πλάτος. Στην περιοχή αυτή η ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Διαφορετική είναι η κατάσταση στη Στρατόσφαιρα σε 
μεγαλύτερα βόρεια ή νότια γεωγραφικά πλάτη. Εκεί σχηματίζεται μεν το όζον και 
φωτοχημικά, όπως περιγράψαμε. Το κύριο μέρος όμως του όζοντος της 
Στρατόσφαιρας εκεί προέρχεται από το όζον της Στρατόσφαιρας που δημιουργήθηκε 
φωτοχημικά περί τον Ισημερινό και μεταφέρθηκε εκεί με τη βοήθεια των 
συστημάτων του ανέμου.  

Το όζον λοιπόν της Στρατόσφαιρας, που δημιουργείται όπως προ ολίγου 
περιγράψαμε, απορροφά με τη σειρά του ηλιακή ακτινοβολία και μάλιστα στο επάνω 
και μεσαίο μέρος της Στρατόσφαιρας απορροφά υπεριώδη (UV) ακτινοβολία σε όλη 
δε τη Στρατόσφαιρα ηλιακό φως. Απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας όμως σημαίνει 
δημιουργία θερμότητας. Έτσι το όζον της Στρατόσφαιρας είναι ο κύριος δωρητής 
θερμότητας σ’ αυτή και η αιτία για την αύξηση της θερμοκρασίας στη Στρατόσφαιρα 
με το ύψος.  

Η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το όζον της Στρατόσφαιρας είναι 
όμως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό για δύο λόγους: 
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1. Ο σημαντικότερος λόγος είναι το ότι το όζον της Στρατόσφαιρας απορροφά 
ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας (βλέπε Πίνακα 8,σελ. 144) 
κάνοντας έτσι δυνατή τόσο τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση της ζωής 
επάνω στη Γη μας. 

2. Το όζον της Στρατόσφαιρας είναι η κύρια αιτία για το ότι η θερμοκρασία στην 
Στρατόσφαιρα σε αντίθεση με την Τροπόσφαιρα δεν μικραίνει αλλά 
μεγαλώνει με το ύψος, όπως αποδείξαμε προηγουμένως. 

Στην 10η Ενότητα, σελ. 99 όμως εξηγήσαμε, ότι αν σε ένα στρώμα αέρα η 
θερμοκρασία μεγαλώνει με το ύψος (όπως δηλαδή στη Στρατόσφαιρα), τότε το 
στρώμα αυτό του αέρα (στην προκειμένη περίπτωση η Στρατόσφαιρα) δρα όπως ένα 
τοίχος μη επιτρέποντας σε ρύπους που είναι κάτω από αυτό το στρώμα να το 
διαπεράσουν. Αυτό σημαίνει, ότι ρύποι, που καταλήγουν στη Στρατόσφαιρα πολύ 
δύσκολα μεταφέρονται στην κατακόρυφη διεύθυνση. Από την άλλη πλευρά  όμως 
στη Στρατόσφαιρα επικρατούν άνεμοι, όπως και στην Τροπόσφαιρα. Έτσι, τελικά 
ρύποι, που καταλήγουν στη Στρατόσφαιρα, μπορούν (αν δεν υφίστανται χημικό 
μετασχηματισμό), να μεταφερθούν οριζόντια πολύ μακριά από τον τόπο δημιουργίας 
τους, κατακόρυφα όμως πολύ δύσκολα.  

Συγκρίνοντας λοιπόν την εξάπλωση των ρύπων στην Τροπόσφαιρα και στη 
Στρατόσφαιρα ισχύει: Ενώ, όπως ήδη αναφέραμε, ρύποι στην Τροπόσφαιρα 
προκειμένου να μεταβούν από το κάτω μέχρι το επάνω μέρος της (έδαφος μέχρι 
Τροπόπαυση) χρειάζονται περίπου τρεις εβδομάδες, προκειμένου να μεταβούν από το 
κάτω μέχρι το επάνω μέρος της Στρατόσφαιρας (Τροπόπαυση μέχρι Στρατόπαυση) 
χρειάζονται χρόνια μέχρι και δεκαετίες! 

Με τα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα, θα γίνουν πολύ πιο εύκολα κατανοητά 
ορισμένα απ’ όσα θα εκθέσουμε στη συνέχεια. Η σημαντικότερη όμως διαπίστωση 
είναι η εξής: 

Αν το μέρος αυτό της ηλιακής ακτινοβολίας που ονομάζεται UV-B (υπεριώδης 
ακτινοβολία Β με μήκος κύματος 280 έως 320 νανόμετρα) έφτανε στο έδαφος, όπως 
φτάνει στο πάνω μέρος της γήινης ατμόσφαιρας, τότε αυτό θα είχε καταστροφικές 
συνέπειες για τη ζωή πάνω στη γη  μας (βλέπε Κεφάλαιο της παρούσης Ενότητας: 
«Επιπτώσεις στη Γη από την Αύξηση της  UV-B Ακτινοβολίας», σελ. 150). Το 
γεγονός ότι αυτό δεν συμβαίνει αλλά (βλέπε Πίνακα 8, σελ. 138) το UV-B μέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας φτάνει στη γη φιλτραρισμένο κατά περίπου 77% οφείλεται 
κυρίως στο όζον που υπάρχει στη στρατόσφαιρα. Λέμε κυρίως διότι το όζον δεν είναι 
ο μοναδικός λόγος του φιλτραρίσματος της UV-B ακτινοβολίας. Άλλοι παράγοντες 
φιλτραρίσματος είναι το όζον της Τροπόσφαιρας, τα σύννεφα, τα αιωρούμενα 
σωματίδια και σε περίπτωση που βρισκόμαστε σε περιοχή με μεγάλη ρύπανση της 
Τροπόσφαιρας, το διοξείδιο του θείου και το διοξείδιο του αζώτου.  Τέλος, η 
ανακλαστικότητα ή «αλβέδο» της επιφάνειας της Γης, δηλαδή το πώς η επιφάνεια της 
Γης απορροφά ή αντανακλά την UV-B ακτινοβολία παίζει έναν όχι αμελητέο ρόλο. 

Η προηγούμενη παράγραφος αφορούσε στους τρόπους με τους οποίους 
φιλτράρεται η ηλιακή UV-B ακτινοβολία πριν φτάσει στο έδαφος πάνω από ένα 
ορισμένο σημείο της γης. Πόση UV-B ακτινοβολία φτάνει στα διάφορα σημεία της 
γης, εξαρτάται επιπλέον από το γεωγραφικό πλάτος (δηλαδή τη σχέση του σημείου με 
τον Ισημερινό και τους Πόλους), από την εποχή και από την ώρα. 

Το «Καλό» και το «Κακό» Όζον 
Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε συχνά στο όζον της Τροπόσφαιρας και 
στο όζον της Στρατόσφαιρας. Παρά τη διαφορετική δημιουργία του όζοντος στην 
Τροπόσφαιρα και Στρατόσφαιρα το όζον δεν παύει να είναι το ίδιο χημικό στοιχείο 
και στα δύο αυτά μέρη της ατμόσφαιρας.     
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Στην 8η Ενότητα, σελ. 68 αναφερθήκαμε εκτενώς στο όζον της Τροπόσφαιρας και 
στις πολλές αρνητικές ιδιότητες για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα υλικά κ.λπ. 
Επίσης αναφέραμε ότι λόγω των πολλών αρνητικών ιδιοτήτων του όζοντος στην 
Τροπόσφαιρα το όζον αυτό της Τροπόσφαιρας αποκαλείται και «κακό» όζον. Το όζον 
της Τροπόσφαιρας έχει όμως και δυο θετικές ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι δημιουργεί 
μία χημική ένωση, τη ρίζα του υδροξυλίου (ΟΗ). Το ΟΗ ισχύει ως η σπουδαιότερη 
χημική ένωση που βοηθά στην αποικοδόμηση ενός μεγάλου αριθμού ανθρωπογενών 
και φυσικών ρύπων, βοηθώντας έτσι τον θετικό χημικό μετασχηματισμό στην 
Τροπόσφαιρα. Η δεύτερη καλή ιδιότητα του όζοντος της Τροπόσφαιρας είναι ότι η 
αύξηση του  εξουδετερώνει κατά τι τη μείωση του όζοντος της Στρατόσφαιρας (βλέπε 
επόμενη 16η Ενότητα). Παρά τις δύο θετικές ιδιότητες του όζοντος της 
Τροπόσφαιρας είναι τόσο πιο σημαντικές οι αρνητικές ιδιότητες του, ώστε είναι 
δικαιολογημένη η ονομασία και «κακό» όζον. Κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγεται 
η αύξηση της συγκέντρωσης του στην Τροπόσφαιρα. 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο «Η Στρατόσφαιρα», σελ. 146 αναφερθήκαμε στην 
πολύ σημαντική ιδιότητα του όζοντος της Στρατόσφαιρας να απορροφά ένα μεγάλο 
μέρος της ηλιακής UV-B ακτινοβολίας, δημιουργώντας έτσι κατάλληλες συνθήκες 
για τη ζωή πάνω στη γη. Επειδή οι αρνητικές ιδιότητες του όζοντος της 
Τροπόσφαιρας έχουν σχέση με τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα υλικά κ.λπ. και 
επομένως δεν παίζουν κανένα ρόλο στη Στρατόσφαιρα, δικαιολογημένα το όζον της 
Στρατόσφαιρας αποκαλείται και «καλό» όζον. 

Το πρόβλημα όμως για την ανθρωπότητα είναι ότι το «κακό» όζον της 
Τροπόσφαιρας συνεχώς αυξάνεται, ενώ το «καλό» όζον της Στρατόσφαιρας συνεχώς 
μειώνεται, όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη Ενότητα. 

Πριν όμως συνεχίσουμε, θα ήταν σκόπιμο να αναλογισθούμε : 
Επιβιώνουμε πάνω στην επιφάνεια της Γης, επειδή η ατμόσφαιρα είναι τέτοια, ώστε 
κατά μέσον όρο σε έναν όγκο αέρα, που περιέχει δέκα εκατομμύρια μόρια, αρκεί 
μόνο τα τρία από αυτά τα μόρια να είναι μόρια όζοντος. Και τούτο, διότι το όζον αυτό 
φιλτράρει άμεσα κατά ένα μεγάλο μέρος την  UV-B  ακτινοβολία, που έρχεται από 
την Ήλιο, πριν φτάσει αυτή στην επιφάνεια της Γης. 

Η «Τρύπα του Όζοντος» επάνω από την Ανταρκτική 
Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναφέραμε τη μεγάλη σημασία του όζοντος της 
Στρατόσφαιρας για το φιλτράρισμα της  UV-B  ακτινοβολίας του Ήλιου. 

Υπάρχουν όργανα με τα οποία μπορεί να μετρηθεί τόσο η συγκέντρωση του 
όζοντος σε ένα οποιοδήποτε ύψος στην ατμόσφαιρα, όσο και το συνολικό όζον, που 
υπάρχει σε όλη την ατμόσφαιρα πάνω από ένα οποιοδήποτε σημείο της γης. Στη 
δεύτερη περίπτωση μιλάμε για τη μέτρηση της «στοιβάδας του όζοντος».  

Στη δεκαετία του 1970 επιστήμονες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, επειδή 
το όζον  της Στρατόσφαιρας κινδυνεύει να λιγοστέψει. 

Το 1971 ο Ολλανδο-Σουηδός Χημικός της Ατμόσφαιρας Paul Crutzen, ο οποίος 
εργάστηκε αρκετά χρόνια σε Μαξ-Πλανκ Ινστιτούτο της Γερμανίας απέδειξε ότι 
οξείδια του αζώτου είναι σε θέση να καταστρέψουν το όζον της Στρατόσφαιρας. 
Οξείδια του αζώτου  θα μπορούσαν να βρεθούν στην Στρατόσφαιρα εκτός των άλλων 
από τα καυσαέρια υπερηχητικών αεροπλάνων που πετούσαν στη Στρατόσφαιρα. 

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία όμως απέκτησε η έρευνα του Μεξικανού  M.J. 
Molina  και του Αμερικανού Χημικού F.S.Rowland. Ο πρώτος έκανε τη διδακτορική 
του διατριβή με καθηγητή το δεύτερο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Irvine.  
Οι δύο αυτοί επιστήμονες το 1974 σήμαναν συναγερμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη, 
αφού με την έρευνα τους προέβλεψαν ότι οι άνθρωποι έχουν εισαγάγει ουσίες στην 
ατμόσφαιρα, που είναι σε θέση να καταστρέψουν μέρος του όζοντος της 
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Στρατόσφαιρας. Και κατονόμασαν την αιτία του κακού: το χλώριο που 
ελευθερώνεται από μία σειρά ουσιών , που ονομάζονται χλωροφθοράνθρακες (στα 
αγγλικά  CFCs και στα γερμανικά FCKW). 

Όταν έκανα τις αντίστοιχες διαλέξεις στη Γερμανία συνήθιζα να αναφέρω τα 
ονόματα των τριών αυτών Επιστημόνων. Μάλιστα ορισμένες φορές είχα διερωτηθεί 
γιατί το κάνω άραγε αυτό; Ένα βράδυ το 1995 ζώντας στη Γερμανία άκουσα στις 
βραδινές Ειδήσεις στην Τηλεόραση, ότι για τις μελέτες τους αυτές οι 3 αυτοί 
Επιστήμονες, δηλαδή οι Crutzen, Molina και  Rowland  τιμήθηκαν με το βραβείο 
Νόμπελ της Χημείας. Ένα χαμόγελο ικανοποίησης διαπέρασε το πρόσωπό μου. Ήταν 
μία από τις πολλές ωραίες στιγμές που είχα στη ζωή μου. 

Πράγματι όμως η επιβεβαίωση των όσων προείπαν οι  Molina και  Rowland δεν 
άργησε να έρθει. Για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1984 ο Ιάπωνας S. Chubachi 
ανακάλυψε ένα απροσδόκητο φαινόμενο, το οποίο και δημοσίευσε: Η στοιβάδα του 
όζοντος (βλέπε 2η παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου) επάνω από την ιαπωνική 
βάση Syowa στην Ανταρκτική κοντά στο Νότιο Πόλο είχε ασυνήθεις χαμηλές τιμές. 
Οι τιμές της στοιβάδας του όζοντος ήταν τόσο χαμηλές που στην αρχή δεν έγιναν 
πιστευτές! 

‘Ένα χρόνο αργότερο το 1985 επιστήμονες της British Antarctic Survey 
ενημέρωναν την κοινή γνώμη για τη δραστική  μείωση της στοιβάδας του όζοντος 
επάνω από την Ανταρκτική (βάση Halley Bay, νότιο γεωγραφικό πλάτος 76ο).  Η 
δραστική αυτή μείωση της στοιβάδας του όζοντος επάνω από την Ανταρκτική αρχίζει 
με την επάνοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μετά την πολική νύχτα, δηλαδή με τον 
ερχομό της Άνοιξης. Στην Ανταρκτική, αφού είναι στο νότιο ημισφαίριο, άνοιξη είναι 
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η δραστική λοιπόν μείωση της 
στοιβάδας του όζοντος επάνω από την Ανταρκτική ξεκινάει αρχές Σεπτεμβρίου 
γίνεται συνεχώς μεγαλύτερη μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και στη συνέχεια  αρχίζει αν 
υποχωρεί.  Στις αρχές Δεκεμβρίου το όζον έχει πάλι τις ίδιες τιμές που είχε πριν 
αρχίσει η μείωση. Για να γίνει αντιληπτή η μείωση αυτή του όζοντος αναφέρουμε ένα 
παράδειγμα. Η στοιβάδα του όζοντος  επάνω από την αμερικανική βάση  Mc Murdo  
στην Ανταρκτική ήταν στις 16 Οκτωβρίου του 1986 μόνο το 58% της στοιβάδας του 
όζοντος, που υπήρχε στο ίδιο μέρος στις 28 Αυγούστου του 1986, δηλαδή πριν 
περίπου 1,5 μήνες. Η δραστική αυτή μείωση της στοιβάδας του όζοντος επάνω από 
την Ανταρκτική , η οποία,  όταν ανακαλύφθηκε το 1985, αφορούσε σε μία επιφάνεια 
όσο περίπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής οδήγησε στον όρο «Τρύπα  του 
Όζοντος», παρότι βέβαια «Αραίωση του Όζοντος» θα ήταν πιο σωστός. 

Και ίσως διερωτηθεί κανείς, αφού το Δεκέμβριο «κλείνει» η «Τρύπα του 
Όζοντος» πάνω από την Ανταρκτική που έτσι και αλλιώς επικρατούν ειδικές 
μετεωρολογικές συνθήκες, όπως π.χ. ο «πολικός στρόβιλος» γιατί τόσος θόρυβος με 
την «Τρύπα του Όζοντος»; Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι που εξηγούν γιατί έγινε 
τόσος θόρυβος με την «Τρύπα του Όζοντος»: 

1. Αν μετρήσουμε την ποσότητα του όζοντος που υπάρχει σε όλο το ύψος της 
ατμόσφαιρας κατακόρυφα πάνω από ένα σημείο της Ανταρκτικής, όταν 
υπάρχει η «Τρύπα του Όζοντος», και σχηματίσουμε το μέσο όρο  για ένα 
μήνα (για να αποφύγουμε τη σύγκριση τυχαίων τιμών), τότε η τιμή αυτή 
γίνεται από χρόνο σε χρόνο συνεχώς μικρότερη  (αν εξαιρέσουμε μερικά 
σκαμπανεβάσματα) Π.χ. η τιμή αυτή του όζοντος για το μήνα  Οκτώβριο ήταν 
πάνω από τη βάση Halley Bay, (που προαναφέραμε) το 1985 (που 
δημοσιεύθηκε η ανακάλυψη της «Τρύπας του Όζοντος») μόνο περίπου το 
60% της αντίστοιχης τιμής του έτους 1960. Αυτό βέβαια σήμανε συναγερμό 
στην επιστημονική κοινότητα και σχεδόν υστερία στην κοινή γνώμη. 
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2. Ανεξάρτητα με το τι συνέβαινε στην - για μερικούς ίσως μακρινή –
Ανταρκτική, όταν ανακαλύφθηκε η «Τρύπα του Όζοντος», στο βόρειο 
ημισφαίριο μεταξύ ενός γεωγραφικού πλάτους 30ο  και  64ο το όζον είχε το 
1986 σε σχέση  με το 1969 μία τιμή κατά 1,7 έως 3% λιγότερο. Νεώτερες 
μετρήσεις έδειξαν ότι το όζον της Στρατόσφαιρας πάνω από τις κατοικημένες 
περιοχές στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη το 1998 ήταν κατά περίπου 3 μέχρι 
6% λιγότερο απ’ ότι το 1979. Παρότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο 
πολύπλοκη για το σκοπό μας ισχύει απλοποιημένα: 1% λιγότερο Όζον στην 
Στρατόσφαιρα συνεπάγεται 2% περισσότερη UV-B ακτινοβολία επάνω στη 
Γη. Το τι επιπτώσεις έχει όμως μία αύξηση της  UV-B ακτινοβολίας επάνω 
στη Γη μας θα το περιγράψουμε στη συνέχεια 
Επιπτώσεις στη Γη από την Αύξηση της  UV-B  Ακτινοβολίας 

Αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας, και ειδικά του UV-B μέρους της, επιδρά 
αρνητικά στον άνθρωπο, στα φυτά και στους θαλάσσιους μικροοργανισμούς. 

Επιπτώσεις στον Ανθρώπινο Οργανισμό 
Η UV-B ακτινοβολία σε μικρές δόσεις έχει θετικές συνέπειες στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Π.χ. η βιταμίνη D, που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας, δεν υπάρχει 
αυτούσια στην τροφή μας. Στην τροφή μας υπάρχουν μόνο πρόδρομες ουσίες, που 
μεταβάλλονται σε βιταμίνη  D, μόνο υπό την επίδραση μίας μικρής δόσης  UV-B 
ακτινοβολίας. 

Η αύξηση όμως της  UV-B ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης επιδρά αρνητικά 
στο δέρμα, στα μάτια και στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

Δέρμα 
Αυξημένη UV-B ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε 
φωτογήρανση (photoaging), δηλαδή σε ρυτίδωμα και πρόωρη γήρανση του 
δέρματος. 

Εκτός τούτου αυξημένη  UV-B ακτινοβολία στο δέρμα του ανθρώπου  μπορεί να 
έχει επιπτώσεις, που ξεκινούν από το γνωστό έγκαυμα και φτάνουν μέχρι βαριές 
μορφές καρκίνου του δέρματος. 

Ο κίνδυνος δημιουργίας ενός καρκινώματος του δέρματος εξαρτάται από το 
χρώμα του δέρματος, τη συνολική δόση της UV-B ακτινοβολίας που δέχτηκε ο 
άνθρωπος  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και τον αριθμό των εγκαυμάτων που 
υπέστη στην παιδική ηλικία μέχρι 15 ετών σα συνέπεια ισχυρής UV-B ακτινοβολίας. 

Υπάρχουν περισσότερα είδη καρκίνου του δέρματος εκ των οποίων άλλοι είναι 
πιο συχνοί, αλλά λιγότερο επικίνδυνοι, όπως π.χ. το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 
και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και άλλοι σπανιότεροι, αλλά πιο επικίνδυνοι, 
όπως π.χ. το «κακόηθες μελάνωμα»,  οι οποίοι οδηγούν συχνά στο θάνατο.  

Αυξημένη UV-B ακτινοβολία δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις στις διάφορες 
μορφές καρκίνου του δέρματος. Παρόλα αυτά ισχύει απλοποιημένα: 1% 
λιγότερο όζον στη Στρατόσφαιρα έχει ως συνέπεια 2% αύξηση της   UV-B 
ακτινοβολίας στο έδαφος και αυτή 4% αύξηση των καρκίνων του δέρματος. 

Μάτια 
Ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα, που μπορεί να προέλθει από την επίδραση της UV-B 
ακτινοβολίας στον άνθρωπο, είναι οι διάφορες μορφές του καταρράκτη. Είναι μία  
ασθένεια,  που παρουσιάζεται συνήθως σε μεγάλες ηλικίες και είναι μία μόνιμη 
θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού. Το αποτέλεσμα είναι η πολύ σημαντική 
απώλεια της όρασης. Η Υπηρεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (US-EPA) υπολογίζει, ότι μία μείωση του 
όζοντος της Στρατόσφαιρας κατά 1% θα οδηγήσει, όπως ήδη αναφέραμε, σε μείωση 
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της UV-B ακτινοβολίας κατά 2% και αυτή σε αύξηση της ασθένειας των ματιών 
καταρράκτη κατά  0,3 έως 0,6%. 

Ανοσοποιητικό Σύστημα 
Ισχυρή UV-B ακτινοβολία έχει επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα του 
ανθρώπου και κυρίως αυτό του δέρματος. Σε πειράματα, που έγιναν σε ζώα, 
αποδείχτηκε ότι ο σχηματισμός αυτών των κυττάρων, που είναι υπεύθυνα για την 
ανοσοποιητική δράση, εμποδίζεται σε αυξημένη UV-B ακτινοβολία. 

Επιπτώσεις στα Φυτά 
Αυξημένη UV-B ακτινοβολία έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά είδη φυτών. Σε μία 
έρευνα, που εξετάστηκαν 200 φυτά, περισσότερα από 100 έδειξαν  ευαισθησία. 
Μερικά παραδείγματα φυτών, που έδειξαν ευαισθησία  στην  UV-B ακτινοβολία 
είναι η σόγια, τα αγγούρια, τα μπιζέλια, τα φασόλια, τα ηλιοτρόπια και διάφορα είδη 
δημητριακών. Τα εμφανή συμπτώματα των φυτών, που έδειξαν ευαισθησία, 
συνίστανται σε μείωση της επιφάνειας των φύλλων, σε μείωση του μήκους των 
βλαστών και σε μείωση της συγκομιδής. Η εξωτερική αυτή εικόνα είναι συνέπεια της 
αλλαγής της φυσιολογίας των φυτών  (π.χ. της φωτοσύνθεσης, της απενεργοποίησης 
διαφόρων ενζύμων κ.λπ.) αλλά και της βλάβης που υφίστανται από την UV-B 
ακτινοβολία τα κυανοφύκη, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην τροφοδότηση των 
φυτών με άζωτο.  

Μία μείωση της συγκομιδής λόγω αυξημένης UV-B ακτινοβολίας θα μπορούσε 
να έχει σοβαρές συνέπειες στην πρόβλημα της παγκόσμιας σίτισης.  

Επιπτώσεις στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα 
Αυξημένη  UV-B ακτινοβολία μειώνει την παραγωγή του φυτοπλαγκτόν, αφού του 
μειώνει: 

• την ισχύ της φωτοσύνθεσης, 
• το μεταβολισμό του αζώτου και  
• τον φωτοτροπισμό, δηλαδή τη δυνατότητα να στρέφεται προς τον Ήλιο. 

Μειωμένη παραγωγή όμως του φυτοπλαγκτόν, που βρίσκεται στη βάση της τροφικής 
αλυσίδας, θα μπορούσε να έχει, ανάλογα με την αύξηση της UV-B ακτινοβολίας, 
καταστροφικές συνέπειες για τα επόμενα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Έτσι, 
αύξηση της UV-B ακτινοβολίας σημαίνει μείωση του φυτοπλαγκτόν (βασικός 
παραγωγός), το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του ζωοπλαγκτόν 
(καταναλωτής πρώτης τάξης) και αυτό μείωση των ψαριών και οστρακοειδών 
(καταναλωτές δεύτερης τάξης), που δημιουργεί πρόβλημα και στον άνθρωπο στο 
τέλος της τροφικής αλυσίδας. 

Επιπλέον το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν δεσμεύει περίπου το 65% του διοξειδίου 
του άνθρακα που δεσμεύεται παγκοσμίως από φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. 
Αύξηση λοιπόν της UV-B ακτινοβολίας σημαίνει μείωση της παραγωγής του 
θαλασσίου φυτοπλαγκτόν και έτσι μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, που 
δεσμεύεται από αυτό, δηλαδή αύξηση του  διοξειδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας 
με αρνητικές επιπτώσεις στο «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (βλέπε 
6η Ενότητα, σελ. 51). 

 
Όλα όσα αναφέραμε στην παρούσα 15η Ενότητα ήταν κατά κάποιο τρόπο η 

«Εισαγωγή» για να γίνουν αντιληπτά τα όσα θα ακολουθήσουν στην επόμενη 16η 
Ενότητα. 

Η 16η Ενότητα είναι ήδη έτοιμη (αυτός είναι και ο κύριος λόγος της 
καθυστέρησης της 15ης Ενότητας). Δεν την δημοσίευσα όμως σκόπιμα, διότι δεν 
ήθελα να Σας επιβαρύνω συγχρόνως με πολλές νέες ιδέες. Θα ακολουθήσει στις 
αμέσως επόμενες ημέρες! 
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16η Ενότητα:   

Η «Τρύπα του Όζοντος» Ι Ι. Χλωροφθοράνθρακες. Διεθνείς 
Συνθήκες. Τρόποι Αντιμετώπισης της Βλαβερής 
Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV-B 
 
Στις Ενότητες 15η και 16η περιγράφουμε την «Τρύπα του Όζοντος». Στην 
προηγούμενη 15η Ενότητα ασχοληθήκαμε με όλα τα προκαταρκτικά, δηλαδή 
περιγράψαμε όλα όσα είναι απαραίτητα, προκειμένου να γίνει κατανοητό ό,τι έχει 
σχέση με την «Τρύπα του Όζοντος». 
Έτσι, μέχρι τώρα εξηγήσαμε τα εξής: 

• Στον Ήλιο μας δημιουργούνται «αστρονομικά» ποσά ενέργειας. Κατά τη 
διάρκεια κάθε δευτερολέπτου εγκαταλείπει τον Ήλιο ενέργεια που έχει ισχύ 
ίση με 400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ! 

• Η ενέργεια αυτή έχει την μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας και τη χωρίζουμε 
ανάλογα με το μήκος κύματός της (και επομένως ανάλογα με την ενέργειά της 
και επομένως ανάλογα με την επίδρασή της στον άνθρωπο) σε 3 μέρη (βλέπε 
Πίνακα 7, σελ. 142): Στην υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), στην ορατή ηλιακή 
ακτινοβολία  (ηλιακό φως) και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

• Η υπεριώδης ακτινοβολία UV (προφέρεται Γιουου Βη από τα αρχικά των 
Αγγλικών λέξεων Ultra Violet) με μικρό μήκος κύματος και επομένως με 
μεγάλη ενέργεια είναι προβληματική για τον πλανήτη Γη. Γι' αυτό την 
υπεριώδη ακτινοβολία τη χωρίζουμε επί πλέον ανάλογα με το μήκος κύματος, 
δηλαδή ανάλογα με την ενέργειά της και επομένως ανάλογα με τη βιολογική 
της επίδραση σε τρία περαιτέρω μέρη από τα 3 αρχικά γράμματα του 
Αγγλικού αλφαβήτου (βλέπε Πίνακα 8, σελ. 144): Την υπεριώδη ακτινοβολία 
UV-A (Γιουου Βη Έι), την υπεριώδη ακτινοβολία UV-B (Γιουου Βη Μπι) και 
την υπεριώδη ακτινοβολία UV-C (Γιουου Βη Σι). 

• Στον πολύ σημαντικό Πίνακα 8, σελ.144 βλέπουμε για τα 3 μέρη της 
υπεριώδους ακτινοβολίας UV εκτός από το μήκος κύματός τους την ισχύ α) 
έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα β) επάνω στην επιφάνεια της Γης και γ) τον 
βαθμό απορρόφησής των από την ατμόσφαιρα της Γης. 

• Το πιο επικίνδυνο μέρος της υπεριώδους ακτινο0βολίας UV, δηλαδή το UV-C 
ευτυχώς για την ανθρωπότητα φιλτράρεται κατά 100% από την γήινη 
ατμόσφαιρα. 

• Αν το UV-B  μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας που έρχεται από τον Ήλιο 
έφτανε όλο, δηλαδή αφιλτράριστο επάνω στην επιφάνεια της Γης, τότε αυτό 
θα είχε καταστροφικές συνέπειες αφού θα έπαυε να υπάρχει κάθε ίχνος ζωής 
επάνω στον πλανήτη Γη. Συγκεκριμένα αύξηση της UV-B θα είχε επιπτώσεις:  

1. Στον ανθρώπινο οργανισμό: α) στο δέρμα (διάφορα είδη καρκίνων, 
όπως π. χ, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, 
κακόηθες μελάνωμα) β) στα μάτια (διάφορες μορφές του καταρράκτη) 
γ) εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

2. Στα Φυτά: Οι επιπτώσεις στα φυτά έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την 
μείωση της συγκομιδής. Μία μείωση της συγκομιδής λόγω αυξημένης 
UV-B ακτινοβολίας θα μπορούσε όμως να έχει σοβαρές συνέπειες στο 
πρόβλημα της παγκόσμιας σίτισης. 

3. Στα θαλάσσια οικοσυστήματα: α) μείωση του φυτοπλαγκτόν (λόγω 
μείωσης της ισχύος της φωτοσύνθεσης, μείωσης του μεταβολισμού 
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του αζώτου, μείωσης του φωτοτροπισμού, δηλαδή της δυνατότητας να 
στρέφεται το φυτοπλαγκτόν προς τον Ήλιο) β) καταστροφικές 
συνέπειες για τα επόμενα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Έτσι μείωση 
του φυτοπλαγκτόν (βασικός παραγωγός), έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση του ζωοπλαγκτόν (καταναλωτής πρώτης τάξης) και αυτό 
μείωση των ψαριών και οστρακοειδών (καταναλωτές δεύτερης τάξης), 
που δημιουργεί πρόβλημα και στον άνθρωπο στο τέλος της τροφικής 
αλυσίδας. 

• Το ότι το UV-B  μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας δεν φτάνει αφιλτράριστο 
επάνω στην επιφάνεια της Γης (κάτι που θα είχε τις καταστροφικές συνέπειες 
που περιγράψαμε προηγουμένως), αλλά φιλτράρεται κατά 77% (οπότε φτάνει 
στην επιφάνεια της Γης μόνο το 23%) δημιουργώντας έτσι κατάλληλες 
συνθήκες για την ζωή επάνω στη Γη μας, οφείλεται κυρίως στο αέριο «καλό 
όζον» που βρίσκεται στην Στρατόσφαιρα και συγκεκριμένα με μέγιστη 
συγκέντρωση σε ένα ύψος περίπου 20 έως 30 χιλιομέτρων επάνω από την 
επιφάνεια της Γης. 

• Απλοποιημένα μπορούμε να πούμε: 1% λιγότερο «καλό όζον» στην 
στρατόσφαιρα συνεπάγεται 2% περισσότερη UV-B ακτινοβολία επάνω στην 
επιφάνεια της Γης και αυτό συνεπάγεται εκτός των άλλων π.χ. τόσο 4% 
περισσότερους καρκίνους του δέρματος όσο και αύξηση της ασθένειας των 
ματιών καταρράκτη κατά  0,3 έως 0,6%.   

• Αφού το «καλό όζον» που βρίσκεται στην Στρατόσφαιρα είναι τόσο 
σημαντικό για την εν γένει ζωή επάνω στη Γη, είναι σημαντικό να ξέρουμε, 
αν κάτι μπορεί να καταστρέψει αυτό το «καλό όζον» της Στρατόσφαιρας 

• Στη 10ετία του 1970 3 Επιστήμονες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου 
ενημερώνοντας, ότι οι άνθρωποι έχουν εισαγάγει υλικά στην ατμόσφαιρα, τα 
οποία είναι σε θέση να μειώσουν το «καλό όζον» που βρίσκεται στην 
Στρατόσφαιρα και μάλιστα κατονόμασαν την αιτία του κακού. 

Όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα ήταν μία σύντομή περίληψη της 15ης Ενότητας. 
 
Σήμερα θα ασχοληθούμε κατ' αρχάς πιο αναλυτικά με το ερώτημα τι μπορεί να 

επηρεάσει το όζον της Στρατόσφαιρας. Η μείωση του όζοντος της Στρατόσφαιρας 
εξαρτάται τόσο από φυσικούς  όσο και από ανθρωπογενείς παράγοντες. 

Με τους φυσικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το όζον της Στρατόσφαιρας, δε 
θα ασχοληθούμε, αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους επηρεάσει. Γι' αυτό στη 
συνέχεια θα ασχοληθούμε μόνο με τους ανθρωπογενείς παράγοντες.   

Ανθρωπογενείς Παράγοντες που μειώνουν το Όζον της Στρατόσφαιρας 
Οι χημικές αντιδράσεις, που προκαλούν τη μείωση του όζοντος της 

Στρατόσφαιρας είναι καταλυτικές. Δηλαδή καταλύτης είναι, όπως εξηγήσαμε και 
στην 12η Ενότητα,σελ.124 μία ουσία, που διευκολύνει  μία χημική αντίδραση, από 
την οποία παράγεται ή μειώνεται μία άλλη ουσία (στην προκειμένη περίπτωση 
μειώνεται το όζον της Στρατόσφαιρας), δίχως η ποσότητα του καταλύτη να αλλάζει. 

 Παραδείγματα καταλυτών, που μειώνουν το όζον της Στρατόσφαιρας είναι 
οξείδια του αζώτου (όπως περιέγραψε ο Crutzen), ή άτομα του χλωρίου ή του 
φθορίου ή του βρωμίου (όπως περιέγραψαν οι Molina και Rowland). Π.χ. ένα μόνο 
άτομο χλωρίου είναι σε θέση να καταστρέψει περισσότερες χιλιάδες (!)  μόρια 
όζοντος της Στρατόσφαιρας, πριν αυτό το άτομο χλωρίου μετατραπεί στο σταθερό 
υδροχλώριο. H συγκέντρωση του χλωρίου στο κέντρο της «Τρύπας του Όζοντος» 
επάνω από την Ανταρκτική είναι μέχρι και 500 φορές μεγαλύτερη απ’ ότι στην 
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υπόλοιπη Στρατόσφαιρα. Το βρώμιο είναι 3 έως 5 φορές δραστικότερο απ’ ότι το 
χλώριο, διότι το βρώμιο δεν μετατρέπεται αντίστοιχα στο σταθερό υδροβρώμιο. 

Για να μειώσει επομένως μία ουσία το όζον της στρατόσφαιρας πρέπει  να πληροί 
δύο προϋποθέσεις. Καταρχάς να φτάσει πρώτα στη στρατόσφαιρα και κατόπιν να 
δημιουργεί τις ουσίες αυτές όπως π.χ. το χλώριο που μειώνουν το όζον της 
Στρατόσφαιρας. 

Βέβαια υπάρχουν τρόποι ώστε ουσίες, που επηρεάζουν το όζον της 
Στρατόσφαιρας, να βρεθούν απευθείας στη Στρατόσφαιρα. Παραδείγματα είναι τα 
οξείδια του αζώτου,  που εκπέμπονται από τα υπερηχητικά αεροπλάνα (π.χ. το 
Concorde, που πετούσε στη Στρατόσφαιρα), από τους πυραύλους και από τις δοκιμές 
πυρηνικών όπλων  στην ατμόσφαιρα. Άλλο παράδειγμα είναι οι ψεκασμοί χλωρίου 
από τους προωθητήρες των πυραύλων φορέων, που μεταφέρουν δορυφόρους στο 
διάστημα. 

Αν όμως εξαιρέσουμε αυτά τα παραδείγματα, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος 
των ουσιών, που καταστρέφουν το όζον της Στρατόσφαιρας και προέρχονται  από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, εκπέμπεται κοντά στην επιφάνεια της γης. Όπως όμως 
έχουμε εξηγήσει περισσότερες φορές, για να φτάσουν αυτές οι ουσίες στο κάτω 
μέρος της στρατόσφαιρας  χρειάζονται εβδομάδες και στο επάνω μέρος  της 
στρατόσφαιρας  μέχρι και δεκαετίες. Για να διασπασθούν οι ουσίες  αυτές σε αυτά τα 
άτομα όπως τα άτομα του χλωρίου, που είναι σε θέση να καταστρέψουν τα μόρια του 
όζοντος της Στρατόσφαιρας, πρέπει να φτάσουν σε ύψη πάνω από 20 χιλιόμετρα, 
γιατί μόνο εκεί η ηλιακή ακτινοβολία είναι τόσο ισχυρή, όσο απαιτείται για τη 
διάσπαση των ουσιών και τη δημιουργία ατόμων χλωρίου ή φθορίου ή βρωμίου. 
Επομένως οι ουσίες αυτές πρέπει: 

1. Να είναι χημικώς τελείως αδρανείς, δηλαδή να μην αντιδρούν καθόλου με 
άλλες ουσίες . 

2. Να έχουν διάρκεια ζωής περισσοτέρων δεκαετιών, ώστε να μπορέσουν να 
φτάσουν σε ένα ύψος στη Στρατόσφαιρα τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων και 

3. Να περιέχουν χλώριο, φθόριο ή βρώμιο.  
Και πράγματι ο άνθρωπος δημιούργησε μερικές ομάδες τέτοιων ουσιών, που είναι σε 
θέση να καταστρέψουν ένα μέρος του όζοντος της Στρατόσφαιρας. Δεν θα ήθελα 
όμως προκειμένου να είναι η περιγραφή πλήρης να Σας «μπερδέψω» με πολλές από 
αυτές τις ουσίες, γι' αυτό θα ασχοληθούμε με την πάρα πολύ σημαντικότερη ομάδα εξ 
αυτών δηλαδή με τους λεγόμενους χλωροφθοράνθρακες (στα Αγγλικά CFCs και στα 
Γερμανικά FCKW). 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε λοιπόν με τις ουσίες αυτές που φτάνουν στη 
Στρατόσφαιρα και δημιουργούν  τις προϋποθέσεις  που καταστρέφουν το όζον της 
Στρατόσφαιρας. Επειδή, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, υπάρχουν διεθνείς 
συνθήκες, βάσει των οποίων η παραγωγή και χρήση της μιας ή της άλλης ουσίας έχει 
ήδη απαγορευτεί, όσα θα αναφέρουμε περιγράφουν την κατάσταση πριν την 
εφαρμογή των διεθνών συνθηκών, δηλαδή πριν το 1990. Αυτό βέβαια είναι 
απαραίτητο, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, το πώς φτάσαμε στην 
«Τρύπα του Όζοντος». 

 

Χλωροφθοράνθρακες 
Στα Ελληνικά οι χλωροφθοράνθρακες είναι περισσότερο γνωστοί ως Freon από το 
εμπορικό όνομα που τους έδωσε η εταιρεία Du Pont. Οι χλωροφθοράνθρακες 
ανακαλύφθηκαν εργαστηριακά το 1892 από τον Swarts στο Βέλγιο. Το 1929 ο 
Midgley (General Motors, USA) ανακάλυψε τα ψυκτικά υλικά Freon11 και Freon12, 
των οποίων η βιομηχανική παραγωγή άρχισε το 1930. 
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Όταν ανακαλύφθηκαν οι χλωροφθοράνθρακες θεωρήθηκαν «θαυματουργά 
υλικά», που ήταν φιλικά προς το Περιβάλλον, δίχως να δημιουργούν προβλήματα 
στην υγεία του ανθρώπου. Πώς άλλωστε να μην θεωρηθούν «θαυματουργά υλικά» 
αφού, ανάλογα με τον χλωροφθοράνθρακα, διέθεταν τις εξής ιδιότητες: Άοσμοι, 
άγευστοι, μη αναφλέξιμοι, μη τοξικοί, χημικώς αδρανείς, τα καλύτερα ψυκτικά, 
καλοί διαλύτες, κακοί αγωγοί της θερμότητας, φθηνότεροι από οποιαδήποτε άλλα 
συγκρίσιμα υλικά, παρασκευαζόμενα μεν από πρώτες ύλες αλλά και ενδιάμεσα 
προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, που αν δεν χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή 
των χλωροφθορανθράκων, η διαχείριση τους θα αποτελούσε πρόβλημα για αυτήν. Με 
αυτές τις ιδιότητες οι χλωροφθοράνθρακες βρήκαν γρήγορα μια σειρά εφαρμογών τις 
σπουδαιότερες των οποίων θα περιγράψουμε. 

α) Προωθητικά Αέρια σε Σπρέι 
Όταν ένα αέριο έχει τις ιδιότητες των χλωροφθορανθράκων, είναι ό,τι καλύτερο για 
προωθητικό αέριο ουσιών, που χρησιμοποιούνται σε σπρέι για τη σωματική υγιεινή, 
στα νοικοκυριά, στην περιποίηση των αυτοκινήτων κ.λπ. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν σε 
εκατοντάδες χιλιάδες τόνους τα Freon11, Freon12 και Freon114..  

Μετά τις προειδοποιήσεις των Molina και Rowland την δεκαετία του 1970 (βλέπε 
15η Ενότητα, σελ. 148) για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι 
χλωροφθοράνθρακες στο όζον της Στρατόσφαιρας, σε πολλές χώρες (π.χ. ΗΠΑ, 
Καναδάς, Σουηδία κ.α.) έπαψαν να χρησιμοποιούνται οι παραπάνω 
χλωροφθοράνθρακες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η παραγωγή τους, 
αντίθετα αυξήθηκε, διότι χρησιμοποιήθηκαν σε άλλους τομείς. Όταν οι 
χλωροφθοράνθρακες χρησιμοποιούνται σαν προωθητικά αέρια, έχουν το αρνητικό 
χαρακτηριστικό, ότι όλη η χρησιμοποιούμενη ποσότητα καταλήγει απευθείας στην 
ατμόσφαιρα έχοντας έτσι την δυνατότητα να φτάσουν μέχρι την Στρατόσφαιρα. 

β) Ψυκτικά και Κλιματισμός 
Οι χλωροφθοράνθρακες είναι τα ιδανικά υλικά για ψύξη. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν τα 
Freon11, Freon12 και Freon22 σε διάφορες εφαρμογές, όπως π.χ. ψυγεία για χρήση 
οικιακή, εμπορική, βιομηχανική και σε μεταφορές. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και σε 
εγκαταστάσεις κλιματισμού, τόσο σε κτήρια, όσο και σε μεταφορικά μέσα. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι σε μία χώρα όπως π.χ. η Γερμανία κατασκευάζονται ετησίως 
περίπου 3 εκατομμύρια ψυγεία οικιακής χρήσης και αποσύρονται περίπου 2,7 
εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε το εξής πρόβλημα: Το ψυκτικό, που 
χρησιμοποιήθηκε για τα ψυγεία αυτά ήταν σχεδόν αποκλειστικά το Freon12 . Και ναι 
μεν οι διεθνείς συνθήκες απαγόρευσαν την παραγωγή και χρήση του Freon12, τι θα 
γίνει όμως με αυτό όταν, μετά από δεκαετίες χρήσης των ψυγείων, αυτά θα 
αποσύρονται, αν δεν ληφθούν μέτρα για την σωστή διάθεσή τους;  

γ)  Διαλυτικές Ουσίες και Μέσα Καθαρισμού 
Το Freon 113 χρησιμοποιήθηκε σαν διαλυτικό στην επεξεργασία επιφανειών σε 
διαφόρους τομείς και κυρίως στην ηλεκτρονική, στην ηλεκτρολογία και στην οπτική. 
Αυτό συνέβη για περισσότερους λόγους, κυρίως όμως διότι διαλύει έλαια και λύπη, 
δεν προσβάλει τις επιφάνειες, π.χ. όταν καθαρίζει πλατίνες, και εξατμίζεται, δίχως να 
αφήνει κατάλοιπα. Κατ’ αυτή τη χρήση σχεδόν όλο το Freon113 καταλήγει στην 
ατμόσφαιρα. Το Freon11 και Freon113 χρησιμοποιήθηκαν στον καθαρισμό ρούχων. 
20% περίπου των καθαριστηρίων χρησιμοποιούσαν αυτούς τους 
χλωροφθοράνθρακες. 

δ) Αφρώδη Πλαστικά 
Οι χλωροφθοράνθρακες χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή αφρωδών πλαστικών, 
δηλαδή πλαστικών που έχουν σε σχέση με το βάρος τους μεγάλο όγκο, όπως π.χ. 
πολυουρεθάνη και πολυστηρόλη.  
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Το Freon11 χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή τόσο σκληρής πολυουρεθάνης 
(π.χ. για θερμική μόνωση στην κατασκευή κτηρίων), όσο και μαλακής (π.χ. για 
ταπετσαρίες στη βιομηχανία επίπλων, στρωμάτων και αυτοκινήτων). Στην πρώτη 
περίπτωση το Freon11 μένει μέσα στο υλικό και στη δεύτερη ελευθερώνεται γρήγορα 
στην ατμόσφαιρα. 

Το Freon12 χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή σκληρής πολυστηρόλης 
(Styrodur). Περίπου το ένα τρίτο του Freon12 ελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής στην ατμόσφαιρα. 

Διεθνείς Συνθήκες 
Προβλήματα του Περιβάλλοντος με παγκόσμιο χαρακτήρα όπως π.χ. η «Τρύπα του 
Όζοντος» μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο με νομικά δεσμευτικές 
διεθνείς συμφωνίες. Δραστηριότητες μεμονωμένων κρατών είναι βέβαια πολύ 
σημαντικές, όμως δεν μπορούν να λύσουν ριζικά το πρόβλημα. 

Οι προειδοποιήσεις  των Molina  και  Rowland το 1974 για την επικινδυνότητα 
των χλωροφθορανθράκων ως προς τη μείωση του όζοντος της Στρατόσφαιρας 
οδήγησαν στη μείωση της χρήσης των χλωροφθορανθράκων ως προωθητικών αερίων 
(σπρέι) στις Η.Π.Α. και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες. Αυτό οδήγησε στη μείωση 
της εκπομπής των χλωροφθορανθράκων μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, 
αλλά αυξήθηκε πάλι θεαματικά τα επόμενα χρόνια. 

Έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγιναν πολλές προσπάθειες 
παράλληλα με τα μέτρα στις λίγες μόνο χώρες, που προαναφέραμε, να περιοριστούν 
οι εκπομπές των χλωροφθορανθράκων σε διεθνές επίπεδο. 

Καταρχάς υπογράφτηκε στη Βιέννη της Αυστρίας το Μάρτιο του 1985 από 21 
χώρες (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) η «Συμφωνία για την Προστασία της Στοιβάδας 
του Όζοντος», η οποία τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 1988. Το κείμενο της 
συμφωνίας αυτής ήταν αρκετά «ήπιο». 

Στο διάστημα όμως, που ακολούθησε από το 1985 και μετά, τα τραγικά νέα για 
την «Τρύπα του Όζοντος» καθώς και η έντονη επιστημονική και δημόσια συζήτηση 
γύρω από το όλο θέμα οδήγησαν σε εσπευσμένες και σοβαρές αποφάσεις. Έτσι στη 
Διάσκεψη των συμβαλλομένων χωρών της συμφωνίας της Βιέννης, που έγινε στο 
Μόντρεαλ του Καναδά το Σεπτέμβριο του 1987, υπογράφτηκε το περίφημο 
«Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ». Το Πρωτόκολλο του  Μόντρεαλ έγινε δεσμευτικό 
βάσει του διεθνούς δικαίου τον Ιανουάριο του 1989. Προέβλεπε κυρίως  τη σταδιακή 
μείωση 5 χλωροφθορανθράκων και μερικών από τις άλλες ουσίες που καταστρέφουν 
το όζον της Στρατόσφαιρας και με τις οποίες εμείς για λόγους απλότητας δεν 
ασχοληθήκαμε.  

Η πρώτη εκδοχή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ δεν ήταν επαρκής. Πλην όμως 
προέβλεπε μία συνεχή επανεξέταση των ρυθμίσεων, που αυτό περιείχε, από τα 
συμβαλλόμενα κράτη. Τα μέτρα, που είχαν ληφθεί θα μπορούσαν να επανεξεταστούν 
βάσει πληροφοριών, που θα υπήρχαν από την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την 
Οικονομία. Έτσι χρειάστηκαν περαιτέρω Πρωτόκολλα δηλαδή το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου (1990), της Κοπεγχάγης (1992), της Βιέννης (1995), ένα επιπλέον του 
Μόντρεαλ (1997), του Πεκίνου(1999)… Τα Πρωτόκολλα αυτά ρύθμισαν την 
παραγωγή όλων των ουσιών, που έχουν σχέση με την καταστροφή της στοιβάδας του 
όζοντος της Στρατόσφαιρας.  

Η αξία του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σαν μία από τις πρώτες παγκόσμιες 
συμφωνίες για την προστασία του Περιβάλλοντος, καθώς και των επομένων 
Πρωτοκόλλων, γίνεται κατανοητή από τα επόμενα δύο Σχήματα. 

Στο Σχήμα 16, σελ.157 βλέπουμε τη χρονική εξέλιξη της παγκόσμιας ετήσιας 
παραγωγής των χλωροφθορανθράκων. Από το Σχήμα 16, σελ.157 προκύπτει ότι η 
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παραγωγή των  χλωροφθορανθράκων το 1996 είχε πέσει κάτω από την παραγωγή του 
1960. 

Στο Σχήμα 17, σελ.158 βλέπουμε τη χρονική εξέλιξη της συγκέντρωσης του 
χλωρίου και βρωμίου  στη Στρατόσφαιρα, που είναι σε θέση να καταστρέψουν μέρος 
του όζοντος της Στρατόσφαιρας. 

Οι 4 καμπύλες αποδίδουν τη σημασία των πρωτοκόλλων του Μόντρεαλ (1987), 
του Λονδίνου (1990), της Κοπεγχάγης, Βιέννης και Μόντρεαλ (1992-1997) στη 
μείωση του χλωρίου και βρωμίου στη Στρατόσφαιρα, εάν βεβαίως τηρηθούν τα 
πρωτόκολλα αυτά. 

Και το μέλλον; Μάλλον καθησυχαστικό, αφού ο ίδιος ο Paul Crutzen που όπως 
προαναφέραμε το 1995 πήρε το βραβείο Νόμπελ Χημείας για τις μελέτες του γύρω 
από το πρόβλημα της «Τρύπας του Όζοντος», δήλωσε,  ότι αν τηρηθούν οι 
δεσμεύσεις έναντι των διεθνών συνθηκών σε μία 50ετία μπορεί να γίνει η 
αποκατάσταση του  όζοντος της Στρατόσφαιρας σε επίπεδα, όπως πριν ο άνθρωπος 
αρχίσει να το καταστρέφει. Αυτό όμως αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, διαφορετικά ίσως 
περιμένουμε ως το 2100. 

 

 
Σχήμα 16: Παγκόσμια Παραγωγή Χλωροφθορανθράκων από το 1950 έως το 1996 
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Σχήμα 17: Συγκέντρωση ατόμων χλωρίου και βρωμίου στη Στρατόσφαιρα (1950-
2001) χωρίς και με τα Πρωτόκολλα του Μόντρεαλ (1987), του Λονδίνου (1990), της 
Κοπεγχάγης, Βιέννης και Μόντρεαλ (1992-97) αν τηρηθούν αυτά. 

 

 

 

Τρόποι Αντιμετώπισης της Βλαβερής Υπεριώδους Ακτινοβολίας UV-B 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, μέχρι το 2050 ή το πολύ μέχρι το 2100 αν τηρηθούν 
οι διεθνείς συνθήκες, το όζον της Στρατόσφαιρας θα έχει τις ίδιες τιμές, όπως πριν τη 
χρήση των χλωροφθορανθράκων. 

Έτσι τίθεται όμως το ερώτημα πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε μέχρι τότε 
δηλαδή μέχρι τουλάχιστο το 2050; Υπάρχουν 2 τρόποι σωστής συμπεριφοράς: 

Ο 1ος τρόπος είναι ο άμεσος, δηλαδή να αποφεύγουμε να δεχόμαστε μεγάλες 
δόσεις της βλαβερής υπεριώδους ακτινοβολίας Β του Ήλιου. Αυτό το επιτυγχάνουμε 
με περισσότερους τρόπους όπως:  

• Να αποφεύγουμε να κάνουμε μπάνιο και εν γένει να  εκτιθέμεθα στον 
Ήλιο τις μεσημεριανές ώρες το καλοκαίρι μεταφέροντας την ώρα αυτών 
των ενεργειών μας όσο γίνεται προς τις πρωινές ή απογευματινές ώρες. 
Στο Σχήμα 16 α, σελ. 160 Σας εξηγώ γιατί είναι τόσο σημαντικός αυτός ο 
κανόνας. Στο Σχήμα 16 α βλέπουμε τη Γη μας (με πράσινο και βαθύ μπλε 
χρώμα), την ατμόσφαιρά της (με ανοιχτό μπλε χρώμα) και τον Ήλιο μας 
(με πορτοκαλί χρώμα) με την τροχιά του. Είναι φανερό, ότι οι αναλογίες 
μεγεθών (Ήλιου, Γης και ατμόσφαιρας) ή αποστάσεων (Ήλιου, Γης ) 
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είναι προκειμένου να είναι το Σχήμα ευανάγνωστο παραποιημένες. Εάν 
π.χ. σε ένα φύλλο χαρτιού παριστάναμε το μέγεθος του Ήλιου, τότε η Γη 
μας θα ήταν πολύ λιγότερο από μία τελεία. Παρ' όλα αυτά το Σχήμα16 α 
είναι μία πολύ κατάλληλη δυνατότητα να εξηγήσουμε γιατί δεν πρέπει να 
εκτιθέμεθα στον Ήλιο περίπου το μεσημέρι. Έστω λοιπόν, ότι 
βρισκόμαστε στο Σημείο Α της Γης και ότι ο Ήλιος, όταν ανατέλλει είναι 
στο Σημείο Ζ  και όταν δύει στο Σημείο Η. Όπως εξηγήσαμε όμως ένα 
μεγάλο μέρος της επικίνδυνης UV-B ακτινοβολίας του Ήλιου (το 77%) 
φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα της Γης. Όταν λοιπόν είναι μεσημέρι 
και ο Ήλιος βρίσκεται στο σημείο Ε, η διαδρομή της ηλιακής 
ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα είναι η ΑΒ και είναι ελάχιστη σε 
σύγκριση με την οποιαδήποτε άλλη ώρα της ημέρας. Έτσι κατά την 
ανατολή (σημείο Ζ) και δύση (σημείο Η)  του Ηλίου η διαδρομή της 
ηλιακής ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα είναι η ΑΓ και ΑΔ 
αντίστοιχα και είναι μέγιστη. Όσο μεγαλύτερο όμως είναι το διάστημα 
στην ατμόσφαιρα, που διανύει η υπεριώδης ακτινοβολία UV-B του 
Ήλιου, τόσο μεγαλύτερο είναι το φιλτράρισμα της υπεριώδους 
ακτινοβολίας UV-B του Ήλιου, οπότε τόσο λιγότερη είναι υπεριώδης 
ακτινοβολία UV-B του Ήλιου που φτάνει στη Γη. Αντίστοιχα όσο πιο 
πριν ή μετά το μεσημέρι (θέσεις του Ήλιου Θ ή Ι) εκτιθέμεθα στον Ήλιο, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα από 
την ατμόσφαιρα (ΑΚ ή ΑΛ) σε σύγκριση με το μεσημέρι (ΑΒ) και 
επομένως τόσο μεγαλύτερο είναι το φιλτράρισμα της υπεριώδους 
ακτινοβολίας UV-B του Ήλιου, οπότε τόσο λιγότερη είναι η υπεριώδης 
ακτινοβολία UV-B του Ήλιου που φτάνει στη Γη. 

• Να χρησιμοποιούμε κατάλληλες αντηλιακές κρέμες με υψηλό δείκτη 
προστασίας. 

• Να φοράμε κατάλληλα γυαλιά Ηλίου και να μην αφήνουμε μεγάλο μέρος 
του σώματός μας εκτεθειμένο στον Ήλιο το καλοκαίρι.  

• Τέλος να μην ξεχνάμε να πηγαίνουμε στο Δερματολόγο, όταν 
παρατηρούμε αλλαγές στο δέρμα μας. 

Ο 2ος τρόπος είναι ο έμμεσος, δηλαδή να περιορίσουμε τη χρήση των ουσιών 
που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Αυτό το επιτυγχάνουμε με 
περισσότερους τρόπους όπως: Να επιλέγουμε υλικά που αναφέρουν ότι 
προστατεύουν τη στοιβάδα του όζοντος. Να μη πετάμε σε ανεξέλεγκτες χωματερές 
παλιά ψυγεία των οποίων το ψυκτικό είναι σίγουρα ένας χλωροφθοράνθρακας, ο 
οποίος έτσι θα καταλήξει στην ατμόσφαιρα συνεχίζοντας την καταστροφή της 
στοιβάδας του όζοντος.  
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Ίσως βέβαια διερωτηθείτε με τι υλικά αντικαταστάθηκαν οι χλωροφθοράνθρακες 

και τα λοιπά υλικά που καταστρέφουν το όζον της Στρατόσφαιρας (που εμείς για 
λόγους απλότητας δεν αναφέραμε) και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή; 

Κατ' αρχάς οι χλωροφθοράνθρακες θεωρήθηκαν «θαυματουργά υλικά» και ήταν 
πράγματι τέτοια. Μόνο πολύ αργότερα έγινε κατανοητό, ότι είχαν μία πολύ αρνητική 
ιδιότητα, δηλαδή να καταστρέφουν ένα μέρος του «καλού όζοντος» της 
Στρατόσφαιρας. 

Όταν όμως απαγορεύτηκε η χρήση τους μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 
διαστήματος (μέχρι να μπορούν να ανακαλυφτούν τα νέα υλικά), η Έρευνα, η 
Επιστήμη και η Βιομηχανία απέδειξαν, ότι μπορούν να λύνουν προβλήματα! 
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17η Ενότητα:   

Οι «Θεωρίες Συνομωσίας» και οι «Σκοτεινές Δυνάμεις»  
 

Εισαγωγή 
Με τα όσα περιγράψαμε στις προηγούμενες 16 Ενότητες εξηγήσαμε τα 
σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονται με την ρύπανση και την προστασία του 
1ου εκ των τριών μερών του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του στρώματος του αέρα που περιβάλει την Γη μας. Αν … «αντέξετε» μέχρι 
το τέλος της περιγραφής των προβλημάτων και των τριών μερών του φυσικού 
Περιβάλλοντος (δηλαδή επί πλέον του νερού και του εδάφους), θα επιστρέψω 
περιγράφοντας ορισμένα φαινόμενα (όπως π.χ. το Φαινόμενο Ελ-Νίνιο) που σκόπιμα 
θα αφήσω για το τέλος. 

Πριν όμως εγκαταλείψω τη ρύπανση και την προστασία της ατμόσφαιρας και 
ξεκινήσω με την περιγραφή της ρύπανσης και της προστασίας του 2ου μέρους του 
φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του νερού, θα ήθελα να ασχοληθώ σε μία Ενότητα 
με ένα επίκαιρο θέμα που μας απασχολεί.  
Τα τελευταία χρόνια στην Πατρίδα μας έχουν μεγάλη άνθηση … οι «Θεωρίες 
Συνομωσίας» και οι «Σκοτεινές Δυνάμεις». Μόνο λίγα παραδείγματα: 
 
Μας ψεκάζουν …………………………………………………………………. 
Ο Μπιλ Γκέιτς …………………………………………………………………. 
Με το εμβόλιο θα μας βάλουν τσιπάκι ………………………………………… 
Φταίνε οι Εβραίοι …………………………. (παρεμπιπτόντως οι Εβραίοι είναι ένας 
θαυμάσιος λαός, που είχα τη χαρά να συνεργαστώ με αξιόλογους Επιστήμονες και οι 
μάλλον άσχετοι δικοί μας που λένε … «Φταίνε οι Εβραίοι», δεν έχουν ακόμη 
αντιληφθεί, ότι η χώρα των Εβραίων, δηλαδή το Ισραήλ είναι μετά τις ΗΠΑ μία από 
τις σημαντικότερες συμμαχικές χώρες της Πατρίδας μας!). 

Η σειρά αυτή των θεωριών συνομωσίας θα μπορούσε να επεκταθεί επ' αόριστον. 
Επειδή όμως εγώ έχω συνηθίσει να ασχολούμαι μόνο με πράγματα, που τουλάχιστο 
εγώ πιστεύω, ότι τα κατέχω, δεν θα συνεχίσω  με θέματα εκτός του αντικειμένου μου, 
όπως τα προηγούμενα παραδείγματα, αλλά θα μείνω στα πλαίσια της Ιστοσελίδας 
μου και θα ασχοληθώ με τις «Θεωρίες Συνομωσίας» και τις «Σκοτεινές Δυνάμεις», 
που έχουν σχέση με το Περιβάλλον. 

Είναι γνωστό, ότι, όσο λιγότερο ενημερωμένοι είναι οι πολίτες μίας χώρας, τόσο 
μεγαλύτερη δυσκολία έχουν να αντιληφθούν πώς λειτουργεί στην πράξη μία 
βιομηχανοποιημένη κοινωνία, πώς προκύπτουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, ποιοι 
είναι υπεύθυνοι γι’ αυτά και πώς αντιμετωπίζονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Έτσι, εύκολα δημιουργούν θεωρίες συνομωσίας ανακαλύπτοντας σκοτεινές δυνάμεις 
που καραδοκούν … «εκεί έξω» και είναι υπεύθυνες για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα τόσο της χώρας τους, όσο και της ανθρωπότητας γενικά και που μόνο 
σκοπό έχουν να μας βλάψουν. 

Προ καιρού επισκέφθηκα (πιστεύοντας, ότι θα παρακολουθήσω) ένα ενδιαφέρον 
σεμινάριο για περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μετά το πέρας μιας εισήγησης ένας 
Συμμετέχων έλαβε το λόγο και μίλησε αόριστα για αυτές τις «σκοτεινές δυνάμεις», 
που έχουν σκοπό τους να καταστρέψουν το Περιβάλλον. Αυτό βέβαια που άκουσα 
ήταν κάτι που με προβλημάτισε, διότι διερωτήθηκα, γιατί εγώ εργαζόμενος επί δύο 
δεκαετίες στο μέτωπο της ρύπανσης και προστασίας του Περιβάλλοντος στην 
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κεντρική Ευρώπη δεν εντόπισα αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις; Πιο πολύ όμως με 
προβλημάτισε η ικανοποίηση, που διαπίστωσα στα πρόσωπα των περισσοτέρων 
συμμετεχόντων στο σεμινάριο για τα όσα είπε ο Κύριος αυτός για τις «σκοτεινές 
δυνάμεις», που σκοπό τους έχουν να καταστρέψουν το Περιβάλλον. Βέβαια το να μη 
ξέρει κάποιος πώς λειτουργεί κάτι είναι τελείως ανθρώπινο. Το να θέλει όμως να 
εξηγεί αυτό που δεν καταλαβαίνει, αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες συνομωσίας, 
είναι  τουλάχιστον ανεύθυνο πολύ δε περισσότερο, όταν μιλάμε για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, δηλαδή για διδασκαλία σε νέους ανθρώπους. 

Έτσι στη συνέχεια με τη βοήθεια τεσσάρων αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων 
από περιβαλλοντικά προβλήματα (τα οποί έχουμε περιγράψει εκτενώς στις 
προηγούμενες Ενότητες) θα προσπαθήσω να Σας περιγράψω πώς δημιουργήθηκαν 
αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, πού θα μπορούσαν να κρύβονται οι «σκοτεινές 
δυνάμεις» που τα δημιούργησαν, αν πράγματι υπήρξαν αυτές οι «σκοτεινές δυνάμεις» 
και γιατί εγώ δε μπόρεσα να τις ανακαλύψω τόσα χρόνια; 

1. Η Τρύπα του Όζοντος 
Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της ανθρωπότητας είναι η  
«Τρύπα του Όζοντος», με την οποία ασχοληθήκαμε εντατικά στις Ενότητες 15η και 
16η σελ. 140-160. Προκειμένου όμως να μη χρειαστεί να ανατρέχετε στις 
προηγούμενες σελίδες επαναλαμβάνω εδώ τα σπουδαιότερα συμπεράσματα του 
Κεφαλαίου: Η «Τρύπα του Όζοντος», δηλαδή: 

• Στη Στρατόσφαιρα, που είναι το 2ο στρώμα της ατμόσφαιρας προς τα επάνω 
και εκτείνεται από ένα ύψος κατά μέσον όρο13 χιλιομέτρων μέχρι ένα ύψος 
περίπου 50 χιλιομέτρων επάνω από την επιφάνεια της γης, υπάρχει ένα αέριο 
το όζον. Το όζον αυτό έχει την πολύ σημαντική ιδιότητα να φιλτράρει ένα 
μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B, που έρχεται από τον ήλιο. Αν η 
υπεριώδης ακτινοβολία Β, που έρχεται από τον ήλιο, έφτανε πάνω στη γη, 
δίχως να φιλτραριστεί από το όζον της στρατόσφαιρας, τότε θα έπαυε να 
υπάρχει ζωή επάνω στη γη. Όλοι οι οργανισμοί θα πέθαιναν από καρκίνο του 
δέρματος, από μεγάλα προβλήματα με τα μάτια και από εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Όλες αυτές όμως οι αρνητικές επιπτώσεις 
αποφεύγονται κυρίως, επειδή υπάρχει το όζον στη Στρατόσφαιρα, γι’ αυτό και 
αυτό το όζον της Στρατόσφαιρας το ονομάζουμε και «καλό όζον».  

• Οι άνθρωποι όμως από το1930 άρχισαν να χρησιμοποιούν βιομηχανικά 
μεγάλες ποσότητες υλικών που ονομάζονται χλωροφθοράνθρακες. Όταν 
ανακαλύφθηκαν οι χλωροφθοράνθρακες, θεωρήθηκαν θαυματουργά υλικά, 
αφού είχαν μόνο καλές ιδιότητες. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλες 
ποσότητες σαν προωθητικά αέρια σε σπρέι, σαν ψυκτικά, σαν διαλυτικές 
ουσίες και μέσα καθαρισμού, και σαν αφρώδη πλαστικά. 

• Οι επιστήμονες 40 χρόνια αργότερα, δηλαδή την δεκαετία του 1970 
αντελήφθησαν όμως, ότι οι χλωροφθοράνθρακες, δηλαδή αυτά τα 
θαυματουργά υλικά έχουν και μια πολύ αρνητική ιδιότητα, αφού 
καταστρέφουν ένα μέρος του καλού όζοντος της στρατόσφαιρας. Και 
πράγματι από μετρήσεις που έγιναν απεδείχθη, ότι το καλό όζον της 
στρατόσφαιρας είχε μειωθεί σημαντικά πάνω απ' όλα τα μέρη της γης με 
αποκορύφωμα πάνω από την Ανταρκτική, δηλαδή πάνω από  περίπου τον 
Νότιο Πόλο. Εκεί το όζον της στρατόσφαιρας είχε μειωθεί τόσο σημαντικά, 
ώστε χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Τρύπα του Όζοντος». 

• Εδώ βέβαια είναι δικαιολογημένη η σκέψη, μήπως εδώ κάπου καραδοκούν 
«σκοτεινές δυνάμεις»; Και πράγματι, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, 
μήπως η βιομηχανία απέκρυψε την αρνητική ιδιότητα των 
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χλωροφθορανθράκων να καταστρέφουν το «καλό όζον» της Στρατόσφαιρας; 
Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι η εξής: Οι  επιστήμονες που τη 
δεκαετία του 1970, δηλαδή 40 χρόνια μετά την βιομηχανική χρήση των 
χλωροφθορανθράκων αντελήφθησαν, ότι οι χλωροφθοράνθρακες, δηλαδή 
αυτά τα θαυματουργά υλικά έχουν και μια αρνητική ιδιότητα, αφού 
καταστρέφουν ένα μέρος του καλού όζοντος της στρατόσφαιρας, πήραν το 
1995 το Βραβείο Νόμπελ Χημείας. Μήπως πιστεύετε λοιπόν, ότι υπάρχει 
Επιστήμων στον κόσμο, που θα ήξερε πριν τη 10ετία του1970, ότι οι 
χλωροφθοράνθρακες καταστρέφουν ένα μέρος του καλού όζοντος της 
στρατόσφαιρας και δεν το είπε για τον οποιοδήποτε λόγο, π. χ. επηρεασμένος 
από «σκοτεινές δυνάμεις», χάνοντας συγχρόνως το Βραβείο Νόμπελ Χημείας; 
Να είσθε βέβαιοι: Τίποτε δεν είναι πιο αδύνατον στον κόσμο απ’ αυτό! 

• Μία άλλη θεωρία συνομωσίας θα μπορούσε να είναι η εξής: Οι 
χλωροφθοράνθρακες δε θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη 
κλίμακα, αλλά θα έπρεπε να είχαν χρησιμοποιηθεί σε μία πολύ μικρή 
ποσότητα για να ερευνηθούν πρώτα όλες οι επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον 
και τότε θα είχε γίνει αντιληπτό, ότι καταστρέφουν ένα μέρος του καλού 
όζοντος της στρατόσφαιρας. Ούτε αυτό όμως είναι σωστό, διότι μία μικρή 
ποσότητα χλωροφθορανθράκων δε θα είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα 
στο καλό όζον της στρατόσφαιρας. Έτσι, οι χλωροφθοράνθρακες δεν θα είχαν 
χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα, ακόμη θα ερευνούσαμε αν έχουν 
κάποια αρνητική ιδιότητα, εκατομμύρια ψυγεία που χρησιμοποιούν π.χ. τον 
χλωροφθοράνθρακα  Freon 12 σα ψυκτικό, δε θα είχαν κατασκευαστεί με 
αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να είχαν πεθάνει από καρκίνο του στομάχου, 
που είναι από τις λίγες μορφές καρκίνου που έχει μειωθεί με την πάροδο του 
χρόνου και οφείλεται μονοσήμαντα στην χρήση του ψυγείου σε παγκόσμια 
κλίμακα.       

• Όταν τέλος η διεθνής κοινότητα αντελήφθη ότι οι χλωροφθοράνθρακες, 
καταστρέφουν ένα μέρος του καλού όζοντος της στρατόσφαιρας, όχι μόνο δεν 
επηρεάσθηκε από «σκοτεινές δυνάμεις», αλλά η λήψη μέτρων ενάντια στη 
μείωση του όζοντος της στρατόσφαιρας απετέλεσε και την πρώτη 
συντονισμένη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος προστασίας του Περιβάλλοντος. Έτσι σε περισσότερες 
Διασκέψεις, αρχής γενομένης από το Μόντρεαλ του Καναδά, αποφασίστηκε η 
σταδιακή αντικατάσταση των  χλωροφθορανθράκων από άλλα υλικά, που δεν 
καταστρέφουν το όζον της στρατόσφαιρας. Και το μέλλον; Μάλλον 
καθησυχαστικό, αφού οι Ειδικοί προβλέπουν, ότι, αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις 
έναντι των διεθνών συνθηκών, σε μία 50ετία μπορεί να γίνει η αποκατάσταση 
του όζοντος της Στρατόσφαιρας σε επίπεδα, όπως πριν ο άνθρωπος αρχίσει να 
το καταστρέφει. Αυτό όμως αν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, διαφορετικά ίσως 
περιμένουμε ως το 2100. 

2. Οι Διοξίνες 
Τώρα θα ασχοληθούμε με ένα άλλο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, δηλαδή με  
τις διοξίνες, με τις οποίες ασχοληθήκαμε εντατικά στην 5η Ενότητα, σελ. 40, όπου 
πάλι για το σκοπό του παρόντος Κεφαλαίου επαναλαμβάνουμε εδώ τα σπουδαιότερα 
συμπεράσματα του Κεφαλαίου για τις διοξίνες, δηλαδή: 

• Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι διοξίνες ήταν άγνωστες μέχρι το 1957 που 
αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στη χημική βιβλιογραφία. Από χημικής 
απόψεως οι διοξίνες είναι πολύπλοκες ενώσεις, που δεν έχουν καμία πρακτική 
εφαρμογή. Επομένως δεν παρασκευάστηκαν ποτέ σκόπιμα από τη χημική 
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βιομηχανία και για αυτό το λόγο δεν ετέθη καταρχάς θέμα επιπτώσεων των 
διοξινών στο Περιβάλλον. Οι διοξίνες δημιουργούνται μόνο σαν 
παραπροϊόντα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

• Κάτι τέτοιο συνέβη και στις 10 Ιουλίου του 1976 σε ένα εργοστάσιο στο 
Σεβέζο κοντά στο Μιλάνο της Βόρειας Ιταλίας. Συγκεκριμένα στο εργοστάσιο 
αυτό παραγόταν μια πρώτη ύλη που λέγεται τριχλωροφαινόλη και 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζιζανιοκτόνων και απολυμαντικών. Στο 
εργοστάσιο λοιπόν στο Σεβέζο παρουσιάστηκε μία βλάβη σε ένα χημικό 
αντιδραστήρα και ακολούθησε έκρηξη. Δημιουργήθηκαν 2 έως 2,5 
χιλιόγραμμα της πιο επικίνδυνης διοξίνης, η οποία έμεινε στην Ιστορία και ως 
«δηλητήριο του Σεβέζο». Η διοξίνη αυτή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόνο 
λίγων λεπτών αποτέθηκε σαν άσπρη σκόνη στα σπίτια και στους αγρούς της 
γύρω περιοχής, καλύπτοντας μίαν επιφάνεια 18 km2 (18 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων). 

• Από τις επιπτώσεις που είχε η διοξίνη στην περιοχή γύρω από το Σεβέζο, 
προέκυψαν τα εξής: Οι διοξίνες είναι ήδη σε πολύ μικρές ποσότητες άκρως 
δηλητηριώδεις. Ερεθίζουν τους βλεννογόνους του ανθρώπου, δημιουργούν 
ακμή του δέρματος τη λεγόμενη χλωριοακμή και βλάβες στο συκώτι . 
Επιπλέον προξενούν τερατογένεση. Το Φεβρουάριο του 1997 η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO: World Health Organisation) κατέταξε τη διοξίνη 
που δημιουργήθηκε στο Σεβέζο ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο.  

• Στη συνέχεια θα περιγράψω πώς αντιμετωπίστηκε από τη διεθνή κοινότητα το 
πρόβλημα των διοξινών, μεταφέροντας και εμπειρίες μου, ως υπεύθυνου τότε 
για την προστασία του Περιβάλλοντος της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. 

• Αναστατωμένοι λοιπόν από το ατύχημα στο Σεβέζο οι υπεύθυνοι για την 
προστασία του Περιβάλλοντος απανταχού στη γη, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με 
τη διοξίνη. Πρώτες μετρήσεις που έγιναν απέδειξαν, ότι διοξίνες 
δημιουργούνται περισσότερο στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, 
όπου καίγονται πολλές πλαστικές ουσίες. Από μετρήσεις που κάναμε και 
εμείς στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το λιγνίτη, το 
λιθάνθρακα και το πετρέλαιο δεν εντοπίσαμε καταρχάς πουθενά διοξίνες. 
Αλλά προσοχή μόνο καταρχάς, διότι όσο πιο πολύ ασχολούνταν οι ειδικοί με 
τη μέτρηση διοξινών, τόσο και βελτίωναν τις μεθόδους μετρήσεως. Έτσι έγινε 
δυνατό να μπορούν να ανιχνευτούν όλο και μικρότερες συγκεντρώσεις 
διοξινών στον αέρα. Μεγαλύτερη όμως έγινε η έκπληξη μας, όταν έτσι 
αντιληφθήκαμε, ότι διοξίνες δημιουργούνται όχι μόνο κατά την καύση 
απορριμμάτων, αλλά (βέβαια σε μικρότερες ποσότητες) και κατά την καύση 
σχεδόν όλων των καυσίμων, όπως π.χ. λιγνίτης, λιθάνθρακας, πετρέλαιο, 
βενζίνη, ξύλα (κυρίως αν έχουν εμποτιστεί με συντηρητικές ουσίες), κ.λπ. 
Άλλες πηγές διοξινών είναι καύση νοσοκομειακών αποβλήτων, καύση 
λυματολάσπης, πυρκαγιές σε μετασχηματιστές που έχουν κλοφέν σα ψυκτικό 
και η παραγωγή χαρτιού. Διοξίνες έχουν εντοπιστεί και στον καπνό του 
τσιγάρου. 

• Όταν με αυτούς τους τρόπους φτάσουν διοξίνες στην ατμόσφαιρα, 
καταλήγουν και στο νερό και στο έδαφος επιβαρύνοντας έτσι τα ζώα και τα 
φυτά. Οι διοξίνες επιβαρύνουν τον άνθρωπο, λιγότερο μέσω της αναπνοής του 
και περισσότερο μέσω της τροφικής αλυσίδας. Έτσι έγινε δυνατό μετά από 
πειράματα και από άλλες έρευνες να  ορισθούν οριακές τιμές για την 
περιεκτικότητα σε διοξίνες τόσο του αέρα που αναπνέουμε όσο και των 
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τροφών που τρώμε. Αν δε οι οριακές αυτές τιμές δε ξεπεραστούν δεν υπάρχει 
κίνδυνος. 

• Αν δεν είχε συμβεί το ατύχημα στο Σεβέζο, όπου δημιουργήθηκε μία 
ιδιαίτερα μεγάλη ποσότητα διοξίνης προκαλώντας τις αρνητικές συνέπειες 
στο Σεβέζο που προαναφέραμε, ίσως οι διοξίνες να είχαν μείνει ακόμη 
απαρατήρητες. 

• Από όλα όσα είπαμε για τις διοξίνες προκύπτει, ότι το πρόβλημα αυτό δεν 
μπορούσε κανένας να το προβλέψει, ότι δημιουργήθηκε από ένα τυχαίο 
ατύχημα στο Σεβέζο και ότι η διεθνής κοινότητα αντέδρασε άμεσα για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή για άλλο ένα σημαντικό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα, όσο και να ψάχνουμε, δεν εντοπίζουμε πουθενά 
«σκοτεινές δυνάμεις» εν δράσει. 

3. Smog. Χειμερινό «Νέφος» ή «Νέφος» Τύπου Λονδίνου 
Ένα τρίτο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα μας απασχολήσει είναι το  
Smog. Χειμερινό «Νέφος» ή «Νέφος» Τύπου Λονδίνου, με το οποίο ασχοληθήκαμε 
εντατικά στην 11η Ενότητα, σελ.112, όπου πάλι για το σκοπό του παρόντος 
Κεφαλαίου επαναλαμβάνουμε εδώ τα σπουδαιότερα συμπεράσματα της 11ης 
Ενότητας, δηλαδή: 

• Στο Λονδίνο πέθαναν 800 άτομα το χειμώνα του1948 και 4000 άτομα το 
χειμώνα του 1952,  σα συνέπεια του Νέφους, που επεκράτησε εκεί επί 
περίπου 5 ημέρες την κάθε φορά. Η κυρία αιτία ήταν η μεγάλη συγκέντρωση 
σε διοξείδιο του θείου κα σε αιωρούμενα σωματίδια που υπήρχαν στην 
ατμόσφαιρα τις ημέρες αυτές. Οι δύο αυτοί ρύποι, δηλαδή το διοξείδιο του 
θείου κα τα αιωρούμενα σωματίδια, προέρχονταν από την καύση κάρβουνου 
τόσο στη βιομηχανία όσο και στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. 

• Αυτό συνέβη στην Αγγλία σε μία εποχή, όπου η προστασία του 
Περιβάλλοντος δεν ανήκε στις πρώτες προτεραιότητες της κοινωνίας. Και 
πράγματι στα πρώτα χρόνια μετά το 2ο  Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλες τις χώρες 
και κυρίως στις βιομηχανικές προείχε η εξασφάλιση ενέργειας για τις πρώτες 
ανάγκες του πληθυσμού, όπως π.χ. θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και 
προκειμένου να βρουν εργασία τα πλήθη των ανέργων, αφού προς τούτο ήταν 
απαραίτητοι γοργοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, που προϋποθέτουν 
εξασφάλιση άφθονης ενέργειας. Δε χρειάζεται να εκπλήσσεται λοιπόν κανείς, 
για το ότι οι άνθρωποι ήταν ευτυχείς για τις πηγές  ενέργειας που διέθεταν π.χ. 
κάρβουνο όπως τις διέθεταν, και δεν τους απασχολούσε αν π.χ. το κάρβουνο 
περιείχε πολύ θείο, δηλαδή θειάφι που δημιουργεί τον ρύπο διοξείδιο του 
θείου, αφού μέχρι τότε δεν ήταν γνωστές οι αρνητικές επιπτώσεις του στον 
άνθρωπο..  

• Ούτε λοιπόν για τα προβλήματα του Λονδίνου το 1948 και το 1952 χρειάζεται 
να αναζητήσουμε «σκοτεινές δυνάμεις». Άλλωστε η ατμόσφαιρα τα πρώτα 
χρόνια «άντεχε» και δεν ήταν «εκδικητική». Με τον καιρό όμως οι άνθρωποι 
αντιλήφθηκαν ότι ο «χρόνος αναμονής» είχε τελειώσει και όταν έφτασαν τα 
τραγικά νέα για τις περιβαλλοντικές καταστροφές ξεκίνησε και στην Αγγλία η 
λήψη μέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος.   

4. Οι Χημικές Ενώσεις 
Ένα τέταρτο και τελευταίο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που θα μας  
απασχολήσει είναι ο τρομερά μεγάλος αριθμός χημικών ουσιών που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο. Όπως εξηγήσαμε στην 8η Ενότητα, σελ. 73 οι έρευνες του ανθρώπου 
στον τομέα της Χημείας οδήγησαν στη δημιουργία 8.000.000 συνθετικών ενώσεων. 
Από αυτές οι 100.000 παρασκευάζονται σε τεχνική κλίμακα και από αυτές οι 5.000 
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σε σημαντικές ποσότητες. Τέλος, κάθε χρόνο προσφέρονται 1.000 νέες χημικές 
ουσίες στο εμπόριο. Τα επιτεύγματα αυτά της χημικής βιομηχανίας είναι βέβαια η 
έκφραση του βιοτικού μας επιπέδου. Πώς καταλήγουν όμως όλες αυτές οι χημικές 
ουσίες στο εμπόριο; Οι χημικές αυτές ουσίες εξετάζονται από ειδικές Επιτροπές για 
τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον άνθρωπο και στο  Περιβάλλον. Αν είναι 
επικίνδυνες ορίζονται οριακές τιμές κατά τη χρήση των, που αν δεν ξεπεραστούν δεν 
δημιουργούν προβλήματα. Είναι όμως δυνατό μία τέτοια ουσία να δοθεί στο εμπόριο 
αφού θεωρηθεί ακίνδυνη και μετά από καιρό να εντοπισθεί μία αρνητική ιδιότητα 
αυτής της ουσίας. Είναι πολύ πιο πιθανό όμως αυτό να οφείλεται σε άγνοια, παρά στο 
ότι έγινε συγκάλυψη του κινδύνου, επειδή π.χ. κάποιες «σκοτεινές δυνάμεις» θέλουν 
να καταστρέψουν το Περιβάλλον. 

Συμπέρασμα 
Με τα επιλεγμένα παραδείγματα που περιγράψαμε στην 17η Ενότητα προσπαθήσαμε  
να δείξουμε, ότι γι’ αυτούς που ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα, προκειμένου να 
εξηγηθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που απασχολούν κάθε τόσο την 
ανθρωπότητα, δεν χρειάζεται η ύπαρξη «σκοτεινών δυνάμεων», που θέλουν να 
καταστρέψουν το Περιβάλλον. 

Κάτι άλλο είναι όμως το γεγονός, ότι καθημερινά ακούμε για προβλήματα που 
δημιουργούνται στον άνθρωπο και στο Περιβάλλον, επειδή μεμονωμένα άτομα, 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λπ. συμπεριφέρονται απαράδεκτα. Μερικά παραδείγματα 
είναι τα εξής: 

• Μία εταιρεία παρασκευάζει ζωοτροφές χρησιμοποιώντας ιχθυάλευρο, που 
είναι βεβαρημένο με διοξίνες, επειδή τα ψάρια από τα οποία προέκυψε το 
ιχθυάλευρο ζούσαν σε βεβαρυμμένα νερά (π.χ. ύπαρξη μολύβδου). 

• Σε έναν αγρό εναποτίθενται περισσότερα βαρέλια, που περιέχουν άκρως 
τοξικές ουσίες. 

• Σε μία ωραία παραλία καταλήγουν όλα τα λύματα ενός ξενοδοχείου, δίχως 
προηγούμενο βιολογικό καθαρισμό, παρότι αυτό είναι προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου. 

Τέτοια παραδείγματα μπορεί να αναφέρουμε επί ώρες. Οι υπαίτιοι όμως για όλα αυτά 
τα παραδείγματα επιβάρυνσης του ανθρώπου και του φυσικού Περιβάλλοντος δεν 
είναι «σκοτεινές δυνάμεις» αλλά κατά κανόνα Κύριοι, οι οποίοι δείχνουν, ότι είναι 
καθώς πρέπει, στην πραγματικότητα όμως είναι εγκληματίες. Και όπως ένας κλέφτης 
δρα μόνο, όταν αντιλαμβάνεται, ότι αυτό που θέλει να κλέψει δε φυλάσσεται, έτσι και 
οι Κύριοι αυτοί δρουν, μόνο όταν τους το επιτρέπει η Πολιτεία. Βέβαια προς 
αποφυγήν νέων παρεξηγήσεων δεν εννοούμε, ότι τους το επιτρέπει η Πολιτεία άμεσα, 
αλλά έμμεσα, όταν δεν συνυπάρχει μία αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία με μία 
αυστηρή περιβαλλοντική παρακολούθηση, αν τηρούνται οι αντίστοιχες 
νομοθεσίες, αν βέβαια αυτές υπάρχουν.  Γι αυτά τα εγκλήματα λοιπόν είμαστε εμείς 
όλοι υπεύθυνοι και όχι οι «σκοτεινές δυνάμεις». 
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18η Ενότητα:   

Ρύπανση και Προστασία του Νερού.  
 

Εισαγωγή 
Όπως εξηγήσαμε στη 2η Ενότητα, σελ. 18, το φυσικό Περιβάλλον το ορίζουμε ως την 
ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε εντατικά με τη 
ρύπανση και προστασία του πρώτου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της 
ατμόσφαιρας. 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη ρύπανση και προστασία του δεύτερου  
μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του νερού. 

Το Ανθρώπινο Σώμα 
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από απόψεως βάρους κυρίως από νερό.  
Συγκεκριμένα περισσότερο από τα 2/3 του βάρους του ανθρωπίνου σώματος είναι 
νερό. Έτσι, αν ένας άνθρωπος ζυγίζει π.χ. 75 κιλά, τότε για τον άνθρωπο αυτό των 75 
κιλών περισσότερο από 50 κιλά του σώματός του είναι νερό. 

Αν το ανθρώπινο σώμα χάσει περισσότερο από το 1/5 του νερού, από το οποίο 
αποτελείται, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει. Δηλαδή στο παράδειγμά μας, όπου ο 
άνθρωπος ζυγίζει 75 κιλά και επομένως τουλάχιστο 50 κιλά του σώματός του είναι 
νερό, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτρέπεται να χάσει περισσότερο από το 1/5 των 50 
κιλών, δηλαδή περισσότερο από 10 κιλά νερό. 

Κατανάλωση Νερού 
Ο άνθρωπος όμως με την εκπνοή του, με τον ιδρώτα του, τα δάκρυα αλλά και τις 

υπόλοιπες εκκρίσεις του χάνει συνεχώς νερό. Το νερό που χάνει  ο άνθρωπος πρέπει 
συνεχώς να το αναπληρώνει για να υπάρχει ισορροπία στον  οργανισμό του. Από τα 
προηγούμενα προκύπτει, ότι αφού ο άνθρωπος χάνει νερό με τον ιδρώτα του και την 
εκπνοή του, είναι φανερό, ότι η ποσότητα νερού που χάνει ο άνθρωπος π.χ. 
ημερησίως, εξαρτάται από το κλίμα  στο οποίο ζει (π.χ. αν το κλίμα είναι ζεστό ή 
ψυχρό), από τη δουλειά που κάνει (π.χ. αν κάνει χειρονακτική δουλειά ή δουλειά 
γραφείου), από τον τρόπο ζωής του (π.χ. αν γυμνάζεται ή όχι) κ.λπ. Έτσι, π.χ. ένας 
άνθρωπος που συγχρόνως ζει σε ένα πολύ ζεστό κλίμα, κάνει μία βαριά χειρονακτική 
δουλειά και γυμνάζεται εντατικά, χάνει ημερησίως μία μεγάλη ποσότητα νερού. 
Αντίθετα, π.χ. ένας άνθρωπος που συγχρόνως ζει σε ένα πολύ ψυχρό κλίμα, κάνει μία 
δουλειά γραφείου και δε γυμνάζεται καθόλου χάνει ημερησίως μία μικρή ποσότητα 
νερού. Κατά μέσον όρο όμως μπορούμε να πούμε, ότι ένας άνθρωπος χάνει 
ημερησίως με τις διάφορες εκκρίσεις του μία ποσότητα νερού περίπου 2,5 
χιλιογράμμων, δηλαδή έναν όγκο νερού 2,5 λίτρων. Επομένως, ένας άνθρωπος 
προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία στον οργανισμό του, πρέπει ημερησίως 
κατά μέσον όρο να παίρνει 2,5 λίτρα νερό (και επομένως ετησίως 2,5x365=912,5 
λίτρα νερό). Αυτό δε με διαφόρους τρόπους, δηλαδή είτε με το νερό και τα διάφορα 
υγρά που πίνει, είτε με το νερό που περιέχουν οι τροφές  που τρώει (π.χ. φρούτα, 
σαλάτες κ.λπ.). 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να πιει 
νερό για αρκετές ημέρες, όπως π.χ. όταν κάποιος βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα 
σε ερείπια μετά από ένα σεισμό, ή όταν κάποιος έχει χαθεί σε μία έρημο. Γι’ αυτές τις 
περιπτώσεις αναφέραμε προηγουμένως, ότι ένας άνθρωπος πεθαίνει, όταν χάσει το 
1/5 του νερού του σώματός του. Δηλαδή στο αριθμητικό μας παράδειγμα, όπου ένας 
άνθρωπος ζυγίζει 75 κιλά και επομένως το σώμα του αποτελείται από 50 κιλά νερό, ο 
άνθρωπος αυτός δεν επιτρέπεται να χάσει περισσότερο από 10 κιλά νερό. Αφού όμως 
ένας άνθρωπος χάνει ημερησίως κατά μέσον όρο 2,5 κιλά νερό, τότε ο άνθρωπος των 
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75 κιλών μπορεί να ζήσει περίπου 4 ημέρες δίχως νερό. Έχουν υπάρξει όμως 
περιπτώσεις όπου π.χ. ένας εγκλωβισμένος έχει χάσει πολύ λιγότερο από το μέσον 
όρο των 2,5 κιλών νερού ημερησίως (π.χ. όταν δεν έχει ζέστη και ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να κινηθεί), οπότε εγκλωβισμένοι έχουν επιβιώσει μέχρι και  6-7 ημέρες χωρίς 
νερό. 

Αφού ένας άνθρωπος καταναλώνει κατά μέσον όρο 2,5 λίτρα νερό ημερησίως, 
κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής π.χ. 80 ετών καταναλώνει συνολικά 73 000 
λίτρα, δηλαδή 73 κυβικά μέτρα νερό (m3). 

Ότι ισχύει για τον άνθρωπο  σε σχέση με το νερό, ισχύει και για όλους τους 
άλλους ζωντανούς οργανισμούς. Έτσι π.χ. ένα μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο χρειάζεται 
περίπου 100 λίτρα νερό ημερησίως. Ή για να παράγουμε 50 κιλά σιτάρι, 
χρειαζόμαστε συνολικά 25m3 νερό. 

Έτσι, επειδή η εξάρτηση από το νερό τόσο του ιδίου του ανθρώπου όσο όμως και 
των ασχολιών του είναι τόσο μεγάλη, γίνεται αντιληπτό γιατί η ανάπτυξη των 
πρώτων οικισμών και πολιτισμών ήταν  δυνατή μόνο εκεί, όπου υπήρχε άφθονο νερό, 
όπως π.χ. στις όχθες λιμνών και ποταμών ή κοντά σε πηγές. 

Ο άνθρωπος όμως δεν καταναλώνει νερό μόνο, για να καλύψει τις ανάγκες των 
περίπου 2,5 λίτρων νερού ημερησίως, που αντιστοιχεί στην ποσότητα του νερού που 
χάνει ημερησίως με τις διάφορες εκκρίσεις του, όπως π.χ. εκπνοή, ιδρώτας κ.λπ. Στη 
διάρκεια της εξέλιξής του ο άνθρωπος χρειάστηκε επιπλέον όλο και μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού προκειμένου να: 

• πλένεται, 
• μαγειρεύει, 
• καθαρίζει το σπίτι του, 
• ποτίζει τον κήπο του, 
• χρησιμοποιεί το καζανάκι της τουαλέτας του, 
• κάνει ντους ή μπάνιο στη μπανιέρα, 
• χρησιμοποιεί το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων, 
• πλένει το αυτοκίνητό του κ.λπ. 

Επομένως, προκειμένου ένα άτομο να ικανοποιήσει τι ανάγκες σε νερό που 
προαναφέραμε, χρειάζεται μία πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από ό,τι τα 2,5 
λίτρα νερό ημερησίως που χάνει με τις διάφορες εκκρίσεις του. Έτσι στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανάλωση νερού για όλες τις ανάγκες που προαναφέραμε 
είναι κατά μέσον όρο περίπου150 λίτρα νερό για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα. 

Αν όμως σε αυτά τα 150 λίτρα νερό αθροίσουμε και τις επιπλέον ανάγκες σε νερό 
κατά την παρουσία του ανθρώπου σε δημόσια κτήρια, όπως σχολεία, κολυμβητήρια, 
νοσοκομεία κ.λπ. ή και άλλους χώρους, όπως εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.λπ., 
τότε στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανάλωση νερού για όλες τις ανάγκες 
που προαναφέραμε, είναι περίπου 350 λίτρα νερό για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα. 

Σε μία χώρα όμως οι ανάγκες σε νερό δεν περιορίζονται μόνο στις ανάγκες των 
ατόμων σε νερό από τη ζωή τους στο σπίτι και στους δημόσιους και άλλους χώρους, 
αλλά και στις ανάγκες σε νερό, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, της γεωργίας κ.λπ. 
Έτσι αν διαιρέσουμε τη συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού σε μία χώρα δια του 
αριθμού των κατοίκων της χώρας τότε προκύπτει το στατιστικό μέγεθος: συνολική 
κατανάλωση νερού της χώρας για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα. Στην Ελλάδα 
ισχύει, ότι η συνολική κατανάλωση νερού για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα είναι 
περίπου 2300 λίτρα. Η τιμή αυτή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι μικρότερη. Αυτό 
θα μπορούσε να θεωρηθεί  προτέρημα των Ελλήνων, πλην όμως αυτό δεν ισχύει. Ένα 
πολύ μικρό μέρος της κατανάλωσης του νερού  ημερησίως χρησιμοποιείται για την 
ατομική υγιεινή των ανθρώπων. Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού για κάθε άτομο 
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και για κάθε ημέρα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται 
στις μεγαλύτερες απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης και στο δίκτυο άρδευσης, καθώς και 
στην έλλειψη μέτρων για πολλαπλή χρήση νερού στη βιομηχανία. 

Αν πολλαπλασιάσουμε την ημερήσια κατανάλωση νερού για κάθε άτομο και για 
κάθε ημέρα στην Ελλάδα, που είναι περίπου 2300 λίτρα, επί τον πληθυσμό της 
Ελλάδας (που ήταν 10,992 εκατομμύρια άτομα την 1.1.2014) και επί 365 ημέρες που 
έχει ένας χρόνος, τότε προκύπτει μία συνολική ετήσια κατανάλωση νερού στην 
Ελλάδα ίση με  περίπου 9,2 δισεκατομμύρια m3 νερού. 

Αποθέματα Νερού 
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να θέσουμε τώρα το ερώτημα, αν υπάρχει τόσο νερό 
διαθέσιμο. Υπάρχουν βέβαια άτομα που έχουν για τα προβλήματα της ανθρωπότητας 
εύκολες απαντήσεις. Έτσι στο ερώτημα αν υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο, η εύκολη 
απάντηση είναι: «Βέβαια υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο, αφού διαθέτουμε δίκτυο 
ύδρευσης και βρύσες». Μία σοβαρή απάντηση στο ερώτημα, αν υπάρχει αρκετό 
διαθέσιμο νερό, είναι όμως πολύ δυσκολότερη. Μία γρήγορη απάντηση μας 
παρασύρει σε αισιοδοξία, αφού η γη μας, όπως λέει και το όνομά της (υδρόγειος 
σφαίρα), δηλαδή σφαίρα από ύδωρ και γη, καλύπτεται κατά 71% από ύδωρ, δηλαδή 
νερό, δηλαδή κυρίως από τους Ωκεανούς. Η ολική ποσότητα νερού της γης είναι ο 
αστρονομικός αριθμός των 1386 εκατομμυρίων κυβικών χιλιομέτρων νερού. Έτσι, αν 
διαιρέσουμε αυτήν την ποσότητα νερού δια του πληθυσμού της γης, που ήταν 7,203 
δισεκατομμύρια  άνθρωποι την 1.1.2014, προκύπτει μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού 
που αντιστοιχεί σε κάθε άνθρωπο και συγκεκριμένα 0,192 κυβικά χιλιόμετρα νερού ή 
και 192 419 825 κυβικά μέτρα νερού ανά άτομο. Όσο όμως πιο πολύ εξετάζουμε το 
ερώτημα αν υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η απάντηση. 
Διότι βάσει του [UN-World Water Development Report 2012]: 

5. Το 96,5% περίπου της ολικής ποσότητας νερού, που υπάρχει επάνω στη γη, 
δηλαδή 1338 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα το αποτελούν οι ωκεανοί και οι 
θάλασσες. Συνολικά όμως το 97,5% της ολικής ποσότητας νερού, που υπάρχει 
επάνω στη γη, είναι αλμυρό νερό, δηλαδή μη πόσιμο και επομένως για τον 
άνθρωπο και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες σχεδόν άχρηστο αλατόνερο 
(διότι εκτός των ωκεανών και θαλασσών υπάρχουν π.χ. και λίμνες με 
αλατόνερο).                                                              

6. Η ποσότητα του γλυκού νερού είναι τα 2,5% της ολικής ποσότητας νερού, 
που υπάρχει επάνω στη γη, δηλαδή περίπου 35 εκατομμύρια κυβικά 
χιλιόμετρα γλυκό νερό. Η ποσότητα αυτή όμως δεν είναι για τον άνθρωπο 
τελείως διαθέσιμη, διότι από αυτά τα 35 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα 
γλυκό νερό το 68,75% είναι δεσμευμένο στις τεράστιες μάζες πάγου στους 
πόλους της γης και στους παγετώνες των υψηλών οροσειρών, το 30% είναι 
υπόγειο νερό, το 0,98% είναι νερό στην ατμόσφαιρα, υγρασία μέσα στο 
έδαφος της γης, πάγος μέσα στο έδαφος της γης και νερό μέσα στους βάλτους, 
ενώ μόνο το 0,27% είναι το νερό των λιμνών και των ποταμών. Το 
εκμεταλλεύσιμο μέρος του πόσιμου νερού είναι μόνο 213 000 κυβικά 
χιλιόμετρα. Έτσι, δεδομένου ότι, όπως προαναφέραμε, ο πληθυσμός της γης 
είναι 7,203 δισεκατομμύρια άτομα, προκύπτει, ότι για τον κάθε άνθρωπο 
επάνω στη γη υπάρχει μία ποσότητα περίπου 29 571 κυβικά μέτρα 
εκμεταλλεύσιμου πόσιμου νερού. Αυτό σημαίνει, ότι σε παγκόσμια κλίμακα  
και το τονίζουμε σε παγκόσμια κλίμακα καταρχάς υπάρχει άφθονο νερό. 
Όπως όμως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, το ερώτημα δεν είναι, αν υπάρχει 
αρκετό νερό για όλους τους ανθρώπους εν γένει στη γη, αλλά αν υπάρχει 
αρκετό νερό για όλους τους ανθρώπους εκεί που το θέλουμε και όταν το 
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θέλουμε. Και δυστυχώς, όπως θα εξηγήσουμε, αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή το 
νερό δεν υπάρχει για όλους τους ανθρώπους εκεί που το θέλουμε και όταν το 
θέλουμε. 

Υδρολογικός Κύκλος 
 Έτσι τώρα θα ασχοληθούμε με το ερώτημα: Από τι εξαρτάται το αν μία χώρα έχει 
άφθονο γλυκό νερό και πώς είναι κατανεμημένο το γλυκό νερό επάνω στη γη. Προς 
τούτο πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με αυτό που ονομάζεται «Υδρολογικός Κύκλος» 
ή απλώς «Κύκλος του Νερού» και περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του 
νερού τόσο επάνω στην επιφάνεια της γης, όσο και στην ατμόσφαιρα και στο 
υπέδαφος (βλέπε Σχήμα 16β, σελ. 171). 

Η κινητήρια δύναμη για τον κύκλο του νερού είναι, όπως και για πολλά άλλα 
πράγματα στη γη μας, ο Ήλιος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την περιγραφή του 
υδρολογικού κύκλου από την επιφάνεια της γης πάνω στην οποία βρίσκονται τα 
επιφανειακά νερά, δηλαδή οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια κ.λπ. Έτσι, 
η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει το νερό των επιφανειακών νερών μέρος του οποίου  
μεταβαίνει από την υγρή κατάσταση του νερού στην αέρια κατάσταση (εξάτμιση). 
Άλλοι τρόποι δημιουργίας υδρατμών επάνω στην επιφάνεια της γης είναι η αποβολή 
υδρατμών από το έδαφος και από τους πόρους και την επιφάνεια των φύλλων των 
φυτών (οι δύο αυτοί τρόποι μαζί ονομάζονται εξατμοδιαπνοή), καθώς και η απ’ 
ευθείας δημιουργία υδρατμών από τα χιόνια και τους πάγους (εξάχνωση).  

Ανοδικά ρεύματα του αέρα ανεβάζουν όλους αυτούς τους υδρατμούς σε 
υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου ένα μέρος των υδρατμών 
συμπυκνώνεται σε  σύννεφα (συμπύκνωση). Τα σύννεφα μεταφέρονται από τον 
άνεμο στη διεύθυνσή του και, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες από τα σύννεφα 
πέφτουν επάνω στην επιφάνεια της γης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
βροχή, χιόνι, χαλάζι, ομίχλη κ.λπ., δηλαδή τα κατακρημνίσματα. Βροχή π.χ. πέφτει 
από ένα σημείο της ατμόσφαιρας, αν στο σημείο αυτό συμβεί ένα από τα παρακάτω 
φαινόμενα ή και συνδυασμός αυτών: α) να μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα, β) να 
μεγαλώσει η ατμοσφαιρική πίεση και γ) να αυξηθεί η συγκέντρωση της υγρασίας. Για 
λόγους απλοποίησης  στη συνέχεια θα μιλάμε αντιπροσωπευτικά μόνο για βροχή, 
έστω και αν πρόκειται για βροχή, χιόνι, χαλάζι, ομίχλη κ.λπ. 
Αφού όμως, όπως ήδη αναφέραμε, το 71% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από τα 
επιφανειακά νερά, δηλαδή τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίμνες, τα ποτάμια κ.λπ. 
είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος της βροχής, που πέφτει επάνω στην επιφάνεια 
της γης, πέφτει πάλι εκεί από όπου προήλθε, δηλαδή στα επιφανειακά νερά, όπου 
βέβαια, ανάλογα με τους ανέμους που επεκράτησαν στο ενδιάμεσο, το πιθανότερο 
είναι η βροχή να πέσει σε διαφορετικό μέρος από το μέρος που προήλθε με την 
εξάτμιση.  

 Το υπόλοιπο μέρος της βροχής πέφτει επάνω στη στεριά, δηλαδή στο στερεό 
μέρος της επιφάνειας της  γης. Το νερό αυτό από τη στιγμή που συναντά το έδαφος, 
κινείται υπό την επίδραση της βαρύτητας προς το χαμηλότερο υψόμετρο και μπορεί 
να ακολουθήσει 4 δρόμους: 

1. Το νερό μπορεί να καταλήξει μέσα σε ωκεανούς ή θάλασσες κλείνοντας έτσι 
τον υδρολογικό κύκλο. 

2. Το νερό μπορεί να καταλήξει μέσα σε λίμνες ενισχύοντας έτσι μία πρώτη 
αποθήκη γλυκού νερού κλείνοντας συγχρόνως τον υδρολογικό κύκλο. 

3. Το νερό μπορεί να καταλήξει μέσα σε ποτάμια ενισχύοντας έτσι μία δεύτερη 
αποθήκη γλυκού νερού κλείνοντας πάλι τον υδρολογικό κύκλο. Ένα μέρος  
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αυτού του νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γλυκό νερό και το υπόλοιπο να 
καταλήξει στις θάλασσες κλείνοντας έτσι πάλι τον υδρολογικό κύκλο. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 16β: Ο υδρολογικός Κύκλος 
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4. Ένα μέρος του νερού που πέφτει στο έδαφος μπορεί να διαπεράσει το έδαφος 

με τη λειτουργία της διήθησης και να σχηματίσει το λεγόμενο υπόγειο νερό 
ενισχύοντας έτσι μία τρίτη αποθήκη γλυκού νερού. Το υπόγειο νερό μαζί με 
το νερό των λιμνών και των ποταμών αποτελεί το γλυκό νερό, που είναι 
διαθέσιμο για τον άνθρωπο. Η ποσότητα του νερού της βροχής που μπορεί να 
διαπεράσει το έδαφος και να σχηματίσει υπόγειο νερό εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες σπουδαιότεροι των οποίων είναι: 
• Η φυτοκάλυψη του εδάφους. Όλοι έχουμε ακούσει για τις πλημμύρες που 

δημιουργούνται μετά από πυρκαγιές σε δάση (κάτι πολύ σύνηθες στη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια), επειδή με τις πυρκαγιές καίγονται και τα 
φυτά στο έδαφος κάτω από τα δέντρα και χωρίς τη φυτοκάλυψη του 
εδάφους το νερό δεν προλαβαίνει να διαπεράσει το έδαφος με αποτέλεσμα 
το σχηματισμό χειμάρρων. 

• Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης. 
• Η υγρασία και η κλίση του εδάφους. 
• Η εποχή του έτους κ.λπ. 

Το υπόγειο νερό μπορεί να καταλήξει πάλι στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή μιας 
πηγής κλείνοντας πάλι τον υδρολογικό κύκλο. Το υπόγειο νερό μπορεί όμως να 
καταλήξει και σε έναν υπόγειο υδροφορέα. Οι υδροφορείς ή υδροφόρα στρώματα 
είναι τεράστιες αποθήκες νερού κάτω από την επιφάνεια της γης που μπορούν να 
αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η έννοια 
υδροφόρος ορίζοντας, την οποία ακούμε συχνά, είναι η ελεύθερη επιφάνεια του 
νερού μέσα σε ένα υδροφορέα. Ένα μέρος του υπόγειου νερού, που βρίσκεται σε ένα 
υδροφορέα, μένει εκεί που βρίσκεται. Ένα άλλο μέρος το αντλεί ο άνθρωπος για τις 
ανάγκες του και το υπόλοιπο μπορεί να καταλήξει πάλι στις θάλασσες κλείνοντας 
έτσι τελικά τον υδρολογικό κύκλο. 

Με τα όσα περιγράψαμε προηγουμένως στα πλαίσια του υδρολογικού κύκλου, 
έγινε κατανοητό, ότι το γλυκό νερό που διαθέτει μία χώρα είναι το νερό των λιμνών 
και των ποταμών της, καθώς και τα υπόγεια νερά της. Επίσης όμως έγινε κατανοητό, 
ότι τα αποθέματα αυτά εξαρτώνται άμεσα κυρίως από τις βροχοπτώσεις. Λέμε 
κυρίως, διότι είναι δυνατό, μία χώρα με όχι πολλές βροχοπτώσεις να μην έχει 
πρόβλημα με το νερό της, αν συγχρόνως δέχεται από τις γειτονικές της χώρες 
μεγαλύτερες ποσότητες νερού, από το νερό που χάνει η χώρα αυτή στις γειτονικές της 
χώρες. Το νερό αυτό θα μπορούσε να είναι είτε το νερό ενός ποταμού, είτε υπόγειο 
νερό. Παρ’ όλα αυτά το κύριο μέτρο, για να κρίνουμε τι αποθέματα γλυκού νερού 
έχει μία χώρα, είναι ο ετήσιος μέσος όρος του ύψους της βροχής που πέφτει στη χώρα 
αυτή και μετριέται σε χιλιοστά του μέτρου. Το ύψος της βροχής εκφράζει την 
ποσότητα του νερού, που πέφτει από την βροχή και είναι το ύψος στο οποίο θα 
έφτανε η στάθμη του νερού της βροχής πάνω από μία οριζόντια επιφάνεια, αν το νερό 
αυτό δεν το απορροφούσε το έδαφος και δεν εξατμιζόταν. 

Υπάρχουν όργανα με τα οποία μπορεί να οριστεί το ύψος της βροχής σε έναν 
τόπο. Αν μετρήσουμε σε πολλούς τόπους μίας χώρας το ετήσιο ύψος της βροχής, τότε 
μπορούμε να βρούμε για τη χώρα αυτή το μέσο ετήσιο ύψος της βροχής. Η χώρα μας 
έχει ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής περίπου 700 χιλιοστά του μέτρου και ευρίσκεται 
με αυτόν τον τρόπο βάσει των στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας στην 122η θέση 
από 190 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία. Αν πολλαπλασιάσουμε το μέσο 
ετήσιο ύψος της βροχής επί την έκταση της χώρας μας που είναι131 957 km2, τότε 
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προκύπτει, ότι στο έδαφος της χώρας μας πέφτει ετησίως μία ποσότητα νερού ίση με 
περίπου 92 δισεκατομμύρια m3 νερού. Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο μέρος αυτής της 
μεγάλης ποσότητας νερού επιστρέφει στην ατμόσφαιρα με την εξάτμιση. Ένα άλλο 
μέρος καταλήγει ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα. Ένα υπόλοιπο μέρος όμως από τα 92 
δισεκατομμύρια m3 νερού που πέφτει στη χώρα μας με τις βροχοπτώσεις καταλήγει 
στις λίμνες και στα υπόγεια νερά, όπου μαζί με ένα μέρος του νερού των ποταμών 
μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας. 

Πριν συνεχίσουμε κρίνω σκόπιμο να επαναλάβω μία φράση: Η χώρα μας έχει ένα 
μέσο ετήσιο ύψος βροχής περίπου 700 χιλιοστά του μέτρου. Τα τελευταία χρόνια 
ακούμε στις ειδήσεις π.χ.: «Στα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, 
έπεσαν μέσα σε 2 ώρες 100 χιλιοστά του μέτρου βροχή». Έχοντας επομένως 
συγκρατήσει, ότι «Η χώρα μας έχει ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής περίπου 700 
χιλιοστών του μέτρου», μπορείτε να αντιληφθείτε, ότι στο παράδειγμά μας, όπου σε 2 
ώρες έπεσαν 100 χιλιοστά του μέτρου βροχή αυτό σημαίνει, ότι μόνο σε 2 ώρες έπεσε 
το 1/7 της βροχής που πέφτει σε έναν ολόκληρο χρόνο, δηλαδή σε 2 ώρες έπεσε τόση 
βροχή όσο κατά μέσον όρο πέφτει σε 1 μήνα και 21 ημέρες (σε τόσες ημέρες πέφτουν 
συνήθως στη χώρα μας 100 χιλιοστά του μέτρου βροχή). Έτσι θα μπορείτε να 
αντιλαμβάνεστε καλλίτερα την ένταση του «ακραίου καιρικού φαινομένου»!   
 
Τώρα επαναλαμβάνω δύο αριθμούς που προαναφέραμε στη σημερινή 18η Ενότητα: 

• Η συνολική ετήσια κατανάλωση νερού στην Ελλάδα είναι περίπου 9,2 
δισεκατομμύρια m3 νερού. 

• Στην Ελλάδα πέφτουν ετησίως με τη βροχή περίπου 92 δισεκατομμύρια m3 
νερού, όπου βέβαια μόνο ένα μέρος αυτού μπορούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε. 

Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι η χώρα μας δεν έχει ποσοτικό πρόβλημα νερού. 
Το πρόβλημα με το νερό στην Ελλάδα είναι καταρχάς το εξής: Αν δούμε ένα χάρτη 
της Ελλάδας με το ετήσιο ύψος βροχής στις διάφορες περιοχές, τότε 
αντιλαμβανόμαστε, ότι το ετήσιο ύψος βροχής είναι ελάχιστο κυρίως στα αστικά 
κέντρα, δηλαδή εκεί όπου η ζήτηση είναι μεγίστη. Επομένως το πρόβλημα με το νερό 
στην Ελλάδα είναι καταρχάς ένα πρόβλημα χώρου. Εκτός όμως τούτου οι άνθρωποι 
χρειάζονται πολύ νερό το καλοκαίρι και λίγο το χειμώνα. Οι βροχοπτώσεις όμως 
είναι ακριβώς αντίστροφες, δηλαδή σπάνιες το καλοκαίρι και συχνές το χειμώνα. 
Δηλαδή  το πρόβλημα με το νερό στην Ελλάδα είναι και ένα πρόβλημα χρόνου. 
Επομένως συνολικά το πρόβλημα με το νερό στην Ελλάδα δεν είναι κατ’ αρχήν 
ποσοτικό αλλά χωροχρονικό και όχι μόνο, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. 

Αντίστοιχοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να 
έχουμε μία ιδέα για το τι ποσότητες πρόκειται, αναφέρουμε μερικές τιμές, όπου 
βέβαια είναι αυτονόητο, ότι τέτοια μεγέθη (παγκοσμίου κλίμακας) διαφέρουν 
ανάλογα με την βιβλιογραφική πηγή. Έτσι μπορούμε να πούμε, ότι η ετήσια 
ποσότητα νερού που εξατμίζεται από μεν τις θάλασσες και τους ωκεανούς είναι 505 
000 κυβικά χιλιόμετρα, από δε την επιφάνεια της γης 71 000 κυβικά χιλιόμετρα. Οι 
αντίστοιχες ετήσιες ποσότητες νερού που πέφτουν υπό τη μορφή βροχής είναι για μεν 
τις θάλασσες και τους ωκεανούς 458 000 κυβικά χιλιόμετρα, για δε την επιφάνεια της 
γης 116 000 κυβικά χιλιόμετρα. Από τις προηγούμενες τιμές προκύπτει, ότι στις 
θάλασσες και τους ωκεανούς πέφτουν περίπου 50 000  κυβικά χιλιόμετρα νερού υπό 
τη μορφή βροχής λιγότερο από ότι εξατμίζεται. Αντίστροφα πάνω στην επιφάνεια της 
γης πέφτουν περίπου 50 000  κυβικά χιλιόμετρα νερού υπό τη μορφή βροχής 
περισσότερο από ότι εξατμίζεται. Έτσι περίπου 50 000  κυβικά χιλιόμετρα νερού 
καταλήγουν από την επιφάνεια της γης στις θάλασσες και τους ωκεανούς με τρεις 
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διαφορετικούς τρόπους: α) μέσω των ποταμών β) ως βροχή που έπεσε επάνω στην 
επιφάνεια της γης και κατέληξε στις θάλασσες και τους ωκεανούς  και γ) μέσω του 
υπόγειου νερού.   

Έχει σίγουρα ενδιαφέρον, ότι πάνω στην στερεά επιφάνεια της γης πέφτουν 
ετησίως περίπου 116 000 κυβικά χιλιόμετρα νερού υπό τη μορφή βροχής, δηλαδή 
πάνω από 19 φορές περισσότερο, απ’ ότι χρειάζεται όλος ο πληθυσμός της γης (αφού 
το κάθε άτομο χρειάζεται περίπου 2300 λίτρα ανά ημέρα και ο πληθυσμός της γης 
ήταν 7,203 δισεκατομμύρια  άνθρωποι την 1.1.2014).  Έτσι θα νόμιζε κανείς, ότι 
αυτή η ποσότητα νερού θα ήταν αρκετή να εφοδιάσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέραμε, αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή το νερό δεν είναι 
διαθέσιμο  για όλους τους ανθρώπους εκεί που το θέλουμε και όταν το θέλουμε. 

Ύδρευση του Λεκανοπεδίου Αττικής 
Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, αν κοιτάξουμε ένα χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο 
είναι χαρακτηρισμένες όλες οι περιοχές της ανάλογα με το ύψος του μέσου όρου των 
ετήσιων βροχοπτώσεών τους, γρήγορα αναγνωρίζουμε, ότι η περιοχή με την ελαχίστη 
βροχόπτωση είναι η περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής στην οποία ζει σχεδόν ο 
μισός Ελληνικός πληθυσμός. Έτσι, είναι φανερό, ότι προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες για νερό στην Αθήνα, έπρεπε να μεταφερθεί νερό από άλλες περιοχές 
(δηλαδή εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα του νερού ως προς το χώρο). Εκτός όμως 
τούτου το νερό έπρεπε να ήταν άφθονο κυρίως το καλοκαίρι, όταν οι βροχοπτώσεις 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Άρα έπρεπε να υπάρχει μία λίμνη ή ένα ποτάμι που να  έχει 
άφθονο νερό και το καλοκαίρι, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί ένα 
φράγμα για να συγκεντρώνεται το νερό την περίοδο των βροχοπτώσεων, δηλαδή το 
χειμώνα και να μπορεί να διανεμηθεί το καλοκαίρι (δηλαδή εδώ εμφανίζεται το 
πρόβλημα του νερού ως προς το χρόνο). Για  πολύ περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να ανατρέξετε στις δημοσιεύσεις της ΕΥΔΑΠ. 

  Έτσι το 1925 άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης 
με νερό καταρχάς από τη λεκάνη απορροής της Πάρνηθας και με την κατασκευή του 
φράγματος του Μαραθώνα και της δημιουργίας της ομώνυμης τεχνητής λίμνης. Για 
τη μεταφορά του νερού από το Μαραθώνα στην Αθήνα κατασκευάστηκε η σήραγγα 
του Μπογιατίου μήκους 13,4 χιλιομέτρων. Έχει σίγουρα ενδιαφέρον, ότι το φράγμα 
του Μαραθώνα είναι ντυμένο με Πεντελικό μάρμαρο, κάτι βέβαια που του προσδίδει 
μοναδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.   

Με την πάροδο όμως των ετών η αύξηση του πληθυσμού των Αθηνών έπαιρνε 
εκρηκτικές διαστάσεις. Έτσι προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε νερό της 
Αθήνας, έπρεπε να έλθει όλο και περισσότερο νερό με τη βοήθεια όλο και 
μεγαλύτερων φραγμάτων από όλο και πιο απομεμακρυσμένες περιοχές. Έτσι 
καταρχάς χρησιμοποιήθηκαν τα νερά της φυσικής λίμνης Υλίκης που βρίσκεται στη 
Βοιωτία.  

Αργότερα ένα νέο σημαντικό έργο ήταν το τεχνικό έργο που έγινε στον ποταμό 
Μόρνο με την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου και τη δημιουργία της 
τεχνητής λίμνης του Μόρνου. Το φράγμα που βρίσκεται επί του ποταμού Μόρνου, 
είναι το υψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126 μέτρων. Το νερό 
φτάνει στην Αθήνα διαμέσου του υδραγωγείου του Μόρνου, το οποίο είναι το 
δεύτερο μεγαλύτερο υδραγωγείο στην Ευρώπη, διανύοντας μία απόσταση192 
χιλιομέτρων.  

Το τελευταίο σημαντικό έργο, το οποίο ενίσχυσε την υδροδότηση της Αθήνας 
είναι η εκτροπή του ποταμού Ευήνου προς τη δεξαμενή συγκέντρωσης του νερού του 
ποταμού Μόρνου με την κατασκευή φράγματος και σήραγγας που έχει διάμετρο 3,5 
μέτρων και μήκος 29,4 χιλιομέτρων.  
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Μέσω των υδραγωγείων του Μόρνου και της Υλίκης το ακατέργαστο νερό  
μεταφέρεται στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού του Γαλατσίου, των 
Αχαρνών, του Πολυδενδρίου και της Μάνδρας (του Ασπροπύργου). Στις 
εγκαταστάσεις αυτές το νερό καθαρίζεται με μία σειρά διαδικασιών και 
απολυμαίνεται με την  προσθήκη χλωρίου που το απαλλάσσει από μικρόβια και 
μικροοργανισμούς. Στη συνέχεια το νερό διοχετεύεται στις 45 δεξαμενές, οι οποίες 
βρίσκονται διεσπαρμένες σε διάφορα σημεία της πόλης. Από τις 45 αυτές δεξαμενές 
το  νερό διανέμεται στους καταναλωτές μέσα από ένα εκτενές δίκτυο σωληνώσεων 
μήκους 7 εκατομμυρίων μέτρων, το οποίο συνεχώς αναβαθμίζεται και επεκτείνεται. 

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, η ύδρευση του λεκανοπεδίου Αττικής 
επετεύχθη με την κατασκευή μιας σειράς τεχνητών έργων, όπως φράγματα, λίμνες, 
σήραγγες μήκους περισσοτέρων χιλιομέτρων και διαμέτρου περισσοτέρων μέτρων, 
σίφωνες, διώρυγες, μονάδες επεξεργασίας νερού κ.λπ.. Κατά μήκος δε των 
υδραγωγείων κατασκευάσθηκαν και λειτουργούν εγκαταστάσεις τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού και σύστημα δυναμικής ρύθμισης, που εγγυώνται την ασφαλή και 
δυναμική λειτουργία των υδραγωγείων και τη δυνατότητα προσαρμογής της ροής του 
νερού στον κεντρικό αγωγό ανάλογα με τις ανάγκες της κατανάλωσης. 

Όλα αυτά τα έργα αποτελούν βέβαια μία παρέμβαση στο φυσικό Περιβάλλον. Η 
απάντηση όμως στο ερώτημα τι θέλουμε, λειψυδρία για εκατομμύρια ανθρώπους ή 
κατασκευή τεχνητών έργων με κάποια βέβαια επίδραση στο φυσικό Περιβάλλον, 
είναι μονοσήμαντη υπέρ των έργων, όπου βέβαια σε καμία άλλη χώρα η απάντηση 
δεν ήταν διαφορετική από ότι σ’ εμάς. Κάπως έτσι έχουν λύσει το πρόβλημα του 
νερού σε αυτές τις χώρες, όπου υπάρχει μεν συνολικά αρκετό νερό, το πρόβλημά 
τους όμως είναι αυτό που αποκαλέσαμε χωροχρονικό πρόβλημα, δηλαδή ότι δεν 
υπάρχει αρκετό νερό εκεί που το θέλουν και όταν το θέλουν. Αναφέρουμε μόνο δύο 
παραδείγματα από τη Γερμανία, όπου παρά τις άφθονες βροχοπτώσεις της η πόλη 
Στουτγκάρδη τροφοδοτείται με νερό από τη λίμνη Μπόντενζέε, που απέχει περίπου 
170 χιλιόμετρα, ενώ η πόλη Αμβούργο τροφοδοτείται με υπόγειο νερό από την 
περιοχή Λύνεμπούργκερ Χάιντε , το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι ένα πάρκο 
φυσικής προστασίας και απέχει από το Αμβούργο περίπου70 χιλιόμετρα. 

 Παρ’ όλα όσα αναφέραμε, από τα περίπου 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων που 
ζουν επάνω στη γη, το 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό. 
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19η Ενότητα:   

Ρύπανση και Προστασία του Νερού Ι Ι.  
 

Σύντομη Επανάληψη της 18ης Ενότητας 
Στην 18η Ενότητα ξεκινήσαμε με την περιγραφή της ρύπανσης και της προστασίας 
του 2ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του νερού. Έτσι περιγράψαμε 
ήδη πόσο σημαντικό είναι το νερό για τον άνθρωπο, αφού περίπου τα δύο τρίτα (2/3) 
του βάρους του ανθρωπίνου σώματος είναι νερό και ότι, αν ο άνθρωπος δεν πάρει 
νερό (είτε πίνοντάς το, είτε με τις διάφορες τροφές του, όπως φρούτα και λαχανικά) 
επί 4-6 ημέρες (ανάλογα με το κλίμα, τη σωματική του ασχολία κ.λπ.) πεθαίνει. 

Κατόπιν ασχοληθήκαμε με την κατανάλωση νερού ανά άτομο. Έτσι για τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση κατανάλωση νερού ανά άτομο και ημέρα είναι: 

• Για τις ανάγκες κάλυψης των απωλειών σε νερό του οργανισμού του (λόγω 
της εκπνοής του, του ιδρώτα του, των δακρύων του και των υπολοίπων 
εκκρίσεών του) περίπου 2,5 λίτρα. 

• Για τις ανάγκες στα νοικοκυριά (π.χ. για να πλένεται, να μαγειρεύει, να 
καθαρίζει το σπίτι του, να ποτίζει τον κήπο του, να χρησιμοποιεί το καζανάκι 
της τουαλέτας του, να κάνει ντους ή μπάνιο στη μπανιέρα, να  χρησιμοποιεί 
το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων, να πλένει το αυτοκίνητό του 
κ.λπ.) 150 λίτρα. 

• Αν όμως σε αυτά τα 150 λίτρα νερό αθροίσουμε και τις επιπλέον ανάγκες σε 
νερό κατά την παρουσία του ανθρώπου σε δημόσια κτήρια, όπως σχολεία, 
κολυμβητήρια, νοσοκομεία κ.λπ. ή και άλλους χώρους, όπως εστιατόρια, 
κέντρα διασκέδασης κ.λπ., τότε στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
κατανάλωση νερού για όλες τις ανάγκες που προαναφέραμε, είναι περίπου 
350 λίτρα νερό ανά άτομο και ημέρα. 

• Σε μία χώρα όμως οι ανάγκες σε νερό δεν περιορίζονται μόνο στις ανάγκες 
ενός ατόμου σε νερό από τη ζωή του στο σπίτι και στους δημόσιους και 
άλλους χώρους, αλλά και στις ανάγκες σε νερό, της βιομηχανίας, της 
βιοτεχνίας, της γεωργίας κ.λπ. Έτσι, αν διαιρέσουμε τη συνολική ημερήσια 
κατανάλωση νερού σε μία χώρα δια του αριθμού των κατοίκων της χώρας, 
τότε προκύπτει το στατιστικό μέγεθος: συνολική κατανάλωση νερού της 
χώρας για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα. Στην Ελλάδα ισχύει, ότι η 
συνολική κατανάλωση νερού για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα είναι 
περίπου 2300 λίτρα. Αν πολλαπλασιάσουμε την ημερήσια κατανάλωση νερού 
για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα στην Ελλάδα, που είναι περίπου 2300 
λίτρα, επί τον πληθυσμό της Ελλάδας (που ήταν 10,992 εκατομμύρια άτομα 
την 1.1.2014) και επί 365 ημέρες που έχει ένας χρόνος, τότε προκύπτει μία 
συνολική ετήσια κατανάλωση νερού στην Ελλάδα ίση με περίπου 9,2 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3 ) νερού. 

Τίθεται βέβαια το ερώτημα, εάν η χώρα μας διαθέτει τέτοια αποθέματα νερού. Αυτό 
βέβαια εξαρτάται από τον λεγόμενο «Υδρολογικό Κύκλο» ή απλώς «Κύκλο του 
Νερού» που περιγράφει την παρουσία και την κυκλοφορία του νερού τόσο επάνω 
στην επιφάνεια της γης, όσο και στην ατμόσφαιρα και στο υπέδαφος (βλέπε Σχήμα 
16β, σελ. 171). Τον κύκλο του νερού τον περιγράψαμε εκτενώς στην προηγούμενη 
18η Ενότητα.  

Έτσι προέκυψε, ότι στη χώρα μας το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι περίπου 700 
χιλιοστά του μέτρου και ευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο βάσει των στοιχείων της 
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Παγκόσμιας Τράπεζας στην 122η θέση από 190 χώρες για τις οποίες υπάρχουν 
στοιχεία. Αν πολλαπλασιάσουμε το μέσο ετήσιο ύψος της βροχής επί την έκταση της 
χώρας μας που είναι 131 957 τετραγωνικά χιλιόμετρα (km2), τότε προκύπτει, ότι στο 
έδαφος της χώρας μας πέφτει ετησίως μία ποσότητα νερού ίση με περίπου 92 
δισεκατομμύρια m3 νερού (δηλαδή 10 φορές περισσότερο από την ετήσια 
κατανάλωση). Δυστυχώς όμως ένα μεγάλο μέρος αυτής της μεγάλης ποσότητας 
νερού επιστρέφει στην ατμόσφαιρα με την εξάτμιση. Ένα άλλο μέρος καταλήγει 
ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα. Ένα υπόλοιπο μέρος όμως από τα 92 δισεκατομμύρια 
m3 νερού που πέφτει στη χώρα μας με τις βροχοπτώσεις καταλήγει στις λίμνες και 
στα υπόγεια νερά, όπου μαζί με ένα μέρος του νερού των ποταμών μπορούμε να τα 
χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες μας. 

Επομένως το πρόβλημα στη χώρα μας με το νερό δεν είναι κατ' αρχάς ποσοτικό 
αλλά χωροχρονικό. Δηλαδή το νερό δεν το έχουμε εκεί που το θέλουμε (στις πόλεις, 
όπου υπάρχει ο πολύς ο κόσμος) και όταν το θέλουμε (το καλοκαίρι που δεν βρέχει). 
Εξηγήσαμε όμως με ποιους τρόπους λύσαμε τα προβλήματα αυτά. 

Τέλος παγκοσμίως πέφτει υπό τη μορφή βροχής μία ποσότητα νερού που είναι 19 
φορές μεγαλύτερη από ότι χρειάζονται τα περίπου 7 δισεκατομμύρια άτομα που ζουν 
στη Γη μας. Παρ’ όλα αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων δεν έχουν πρόσβαση 
σε ασφαλές πόσιμο νερό. 

Εδώ τελειώσαμε με την σύντομη επανάληψη της 18ης Ενότητας. 
Ρύπανση του νερού 

Σε μία χώρα είναι δυνατόν να υπάρχουν συνολικά τρεις κατηγορίες προβλημάτων 
γύρω από το νερό: 1. Αν υπάρχουν αρκετά αποθέματα νερού. 2. Το χωροχρονικό 
πρόβλημα, δηλαδή αν υπάρχει αρκετό νερό εκεί που το θέλουμε και όταν το θέλουμε 
και 3. Η ρύπανση του νερού. 

Με τα δύο πρώτα προβλήματα ασχοληθήκαμε εντατικά στην προηγούμενη 18η 
Ενότητα. Σήμερα θα μας απασχολήσει το τρίτο πρόβλημα του νερού, δηλαδή η 
ρύπανσή του. 

Σε όλες τις χώρες, είτε αυτές διαθέτουν αρκετό νερό είτε όχι, το σύνηθες 
πρόβλημα είναι η ποιότητα του νερού, δεδομένου, ότι ο άνθρωπος απλώς με την 
παρουσία του, αλλά και κυρίως με τις διάφορες δραστηριότητές του ρυπαίνει το νερό 
σε άλλες χώρες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε 
τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος ρυπαίνει το νερό. Προς τούτο θα 
ακολουθήσουμε την πορεία του νερού σε αυτό που ονομάσαμε «Υδρολογικό Κύκλο» 
ή απλώς «Κύκλο του Νερού» και περιγράψαμε εκτενώς στην προηγούμενη 18η 
Ενότητα. Υπενθυμίζουμε, ότι ο «Υδρολογικός Κύκλος» περιγράφει την παρουσία και 
την κυκλοφορία του νερού τόσο επάνω στην επιφάνεια της γης, όσο και στην 
ατμόσφαιρα και στο υπέδαφος. Έτσι ακολουθώντας το νερό στον κύκλο του θα 
εντοπίζουμε τους τρόπους με τους οποίους ρυπαίνεται και τους ρύπους που το 
ρυπαίνουν. 

Πριν ξεκινήσουμε με την λεπτομερή περιγραφή της ρύπανσης του νερού, θα 
θέλαμε να σας ενημερώσουμε αμέσως, ότι υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους 
ρυπαίνεται το νερό. Οι 3 αυτοί τρόποι είναι η ρύπανση του νερού 1. από τους ρύπους 
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, 2. από τους ρύπους που βρίσκονται στο έδαφος και 
3. από τους ρύπους που βρίσκονται στις αποχετεύσεις. 

1. Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας 
Ξεκινάμε λοιπόν τον Κύκλο του νερού από τα επιφανειακά νερά. Υπενθυμίζουμε, ότι 
η ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει την επιφάνεια των νερών, δηλαδή των ωκεανών, των 
θαλασσών, των ποταμών, των λιμνών κ.λπ., όπου ένα μέρος του νερού εξατμίζεται. 
Ανοδικά ρεύματα του αέρα ανεβάζουν τους υδρατμούς σε υψηλότερα στρώματα της 
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ατμόσφαιρας, όπου ένα μέρος των υδρατμών συμπυκνώνεται σε σύννεφα, τα οποία 
σύννεφα μεταφέρονται από τον άνεμο στη διεύθυνσή του.  

Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα να Σας εξηγήσω, πώς δημιουργούνται αυτά τα 
ανοδικά ρεύματα του αέρα: Έχουμε αναφέρει ήδη στην 10η Ενότητα, σελ. 98, ότι το 
κάτω μέρος της ατμόσφαιρας, δηλαδή η τροπόσφαιρα δεν θερμαίνεται άμεσα από την 
ηλιακή ακτινοβολία, αλλά έμμεσα από το έδαφος. Δηλαδή πρώτα θερμαίνεται το 
έδαφος από την ηλιακή ακτινοβολία και με τη σειρά του θερμαίνει τον αέρα που είναι 
από επάνω του, δηλαδή την τροπόσφαιρα. Έτσι, μετά την ανατολή του Ηλίου το 
έδαφος θερμαίνεται όλο και πιο πολύ, θερμαίνοντας έτσι και τον αέρα που είναι 
επάνω από το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο ο αέρας κοντά στην επιφάνεια της γης 
γίνεται πιο θερμός από τον αέρα σε μεγαλύτερα ύψη. Ο ζεστός αέρας όμως είναι πιο 
ελαφρύς από τον κρύο αέρα που είναι σε μεγαλύτερα ύψη και επομένως ο ζεστός 
αέρας που βρίσκεται κοντά στο έδαφος ανεβαίνει προς τα επάνω σχηματίζοντας το 
ανοδικό ρεύμα του αέρα που αναφέραμε.     

Στην ατμόσφαιρα όμως έχουν καταλήξει όλοι οι αέριοι ρύποι και τα αιωρούμενα 
σωματίδια που προέρχονται είτε από την ανθρωπογενή είτε από τη φυσική ρύπανση 
της ατμόσφαιρας. 

Την ανθρωπογενή ατμοσφαιρική ρύπανση την περιγράψαμε εκτενώς στις 
Ενότητες 3η, 4η , 5η και 8η, όπου  αναφέραμε ότι αυτή προέρχεται στην Ελλάδα κατά 
90% από διαδικασίες καύσης και κατά 10% από όλες τις άλλες διαδικασίες.  

Τους σπουδαιότερους ρύπους, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και προέρχονται 
από διαδικασίες καύσης, τους περιγράψαμε εκτενώς στις Ενότητες 3η, 4η , 5η και 8η. 
Εδώ θα αναφέρουμε μερικούς από αυτούς τους ρύπους της ατμόσφαιρας που παίζουν 
ρόλο στη ρύπανση του νερού: Διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, μονοξείδιο του αζώτου,  
διοξείδιο του αζώτου, χλώριο, φθόριο, υδρογονάνθρακες, αιθάλη, αιωρούμενα 
σωματίδια, βαρέα μέταλλα όπως π.χ. μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος και νικέλιο, 
διοξίνες, φουράνια κ.λπ.  

Τους σπουδαιότερους ρύπους, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και προέρχονται 
από όλες τις άλλες διαδικασίες εκτός από την καύση, τους περιγράψαμε στην 8η 
Ενότητα, σελ. 73 έως σελ. 76. Εδώ απλώς αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά τις 
δραστικές ουσίες διαφόρων λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων, όπως π.χ. τους 
χλωριωμένους υδρογονάνθρακες κ.λπ. 

Τους σπουδαιότερους ρύπους, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και προέρχονται 
από φυσικές πηγές, τους περιγράψαμε στην 8η Ενότητα, σελ. 76 έως σελ. 77 και 
αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά το διοξείδιο του θείου, τους υδρογονάνθρακες, την  
αμμωνία κ.λπ.  

Όλοι αυτοί οι ρύποι, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, αν δεν υποστούν χημικό 
μετασχηματισμό σε άλλους ρύπους, καταλήγουν στην επιφάνεια της γης (έδαφος ή 
επιφανειακά νερά) με δύο τρόπους, που περιγράψαμε εκτενώς στην 9η Ενότητα, σελ. 
85. Οι δύο αυτοί τρόποι είναι η «ξηρή απόθεση» και η «υγρή απόθεση». 
Υπενθυμίζουμε εν συντομία τις δύο αυτές έννοιες στην περίπτωση καταρχάς της 
απόθεσης των ρύπων στα επιφανειακά νερά: 

Ξηρή Απόθεση 
Όταν ένας ρύπος που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι αέριο είτε είναι 
σωματίδιο, έρθει σε επαφή με επιφάνειες, όπως π.χ. την επιφάνεια ωκεανών, 
θαλασσών, λιμνών,  ποταμών κ.λπ. τότε είναι δυνατόν ένα μέρος του ρύπου αυτού να 
αποτεθεί επάνω στις επιφάνειες αυτές. Αυτό ονομάζεται ξηρή απόθεση. Έτσι με την 
ξηρή απόθεση έχουμε την πρώτη δυνατότητα ρύπανσης των επιφανειακών νερών από 
ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Επειδή όμως αυτό θα το 
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χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια αναφέρουμε, ότι όπως τα επιφανειακά νερά έτσι και 
το έδαφος είναι δυνατό να ρυπανθεί μέσω της ξηρής απόθεσης. 

Υγρή Απόθεση 
Με υγρή απόθεση εννοούμε το γεγονός, ότι ένα μέρος ενός ρύπου που βρίσκεται 
στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι αέριο είτε είναι σωματίδιο, μπορεί να καταλήξει 
στα επιφανειακά νερά με τη βροχή, είτε επειδή αντιδρά με τις σταγόνες της βροχής 
μέσα στα σύννεφα, είτε επειδή παρασύρεται από τις σταγόνες της βροχής, όταν 
βρίσκεται κάτω από τα σύννεφα όταν βρέχει. Με βροχή εννοούμε, όπως έχουμε 
προαναφέρει, αντιπροσωπευτικά βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ. Έτσι με την υγρή 
απόθεση έχουμε τη δεύτερη δυνατότητα ρύπανσης του νερού από ρύπους που 
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Η ρύπανση του νερού μέσω της υγρής απόθεσης 
δημιουργείται είτε μέσω της «όξινης βροχής» (βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 71), όταν οι 
ρύποι έχουν σχηματίσει οξέα, όπως π.χ. θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ 
κ.λπ. είτε όμως και απ’ ευθείας με τους ίδιους τους ρύπους, όπως π.χ. βαρέα μέταλλα, 
διοξίνες κ.λπ. Επειδή όμως θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό στη συνέχεια 
αναφέρουμε, ότι όπως τα επιφανειακά νερά έτσι και το έδαφος είναι δυνατό να 
ρυπανθεί μέσω της υγρής απόθεσης. 

2. Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους του Εδάφους 
Ακολουθώντας τον «Κύκλο του Νερού», το νερό καταλήγει από την ατμόσφαιρα στο 
έδαφος.  Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, η ρύπανση του νερού δεν προέρχεται μόνο 
από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, όπως περιγράψαμε προ ολίγου, αλλά και από 
άλλες αιτίες. Έτσι μία άλλη δυνατότητα ρύπανσης του νερού προκύπτει από τη 
ρύπανση του εδάφους. Η ρύπανση του εδάφους ανήκει στο Κεφάλαιο «Ρύπανση και 
Προστασία του Τρίτου Μέρους του Φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του Εδάφους», 
οπότε θα την περιγράψουμε εκτενώς αργότερα σε άλλες Ενότητες. Γι’ αυτό στη 
συνέχεια καταρχάς θα αναφέρουμε περιληπτικά τους σημαντικότερους τρόπους με 
τους οποίους ρυπαίνεται το έδαφος και στη συνέχεια θα περιγράψουμε πώς από τη 
ρύπανση του εδάφους προκύπτει η ρύπανση του νερού, η οποία μας ενδιαφέρει στην 
σημερινή Ενότητα.   

2.1 Ρύπανση του Εδάφους από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας 
Στη σημερινή Ενότητα στο Κεφάλαιο Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους της 
Ατμόσφαιρας, σελ. 177 αναφέραμε, ότι όπως τα επιφανειακά νερά έτσι και το έδαφος 
ρυπαίνεται από τους ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα μέσω της ξηρής και 
υγρής απόθεσης. 

2.2 Ρύπανση του Εδάφους από τις Γεωργικές Δραστηριότητες 
Τους σπουδαιότερους ρύπους που δημιουργούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες  
τους περιγράψαμε στην 8η Ενότητα, σελ. 75 έως σελ. 76. Σε σχέση με τη ρύπανση 
του εδάφους οι σπουδαιότεροι από αυτούς τους ρύπους είναι τα διάφορα λιπάσματα, 
όπως π.χ. οι ενώσεις του αζώτου και του φωσφόρου ή τα ζωικά απόβλητα. Τα 
λιπάσματα είναι θρεπτικές ουσίες, που, όταν καταλήξουν στο νερό, δημιουργούν το 
πρόβλημα του ευτροφισμού, δηλαδή ευνοούν μεν την ανάπτυξη ορισμένων φυτών εις 
βάρος όμως άλλων, επηρεάζοντας αρνητικά την βιοποικιλότητα. Άλλοι ρύποι από τις 
γεωργικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν το έδαφος, είναι τα διάφορα 
φυτοφάρμακα. 

2.3 Ρύπανση του Εδάφους από τη Λειτουργία των Χωματερών 
Στη χώρα μας υπάρχουν πολλές ανεξέλεγκτες χωματερές. Αλλά και οι ελεγχόμενες 
χωματερές σπάνια πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Η έννοια χωματερή 
σημαίνει το χώρο στο έδαφος στον οποίο γίνεται η ταφή στερεών αποβλήτων. Αυτά 
μπορεί να είναι απορρίμματα, δηλαδή σκουπίδια οικισμών ή στερεά απόβλητα 
βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Τα στερεά αυτά απόβλητα μπορούν να περιέχουν μία 
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μεγάλη σειρά βλαβερών ουσιών, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, υπόλοιπα φαρμάκων, 
πλαστικά και διάφορες επικίνδυνες οργανικές ουσίες, όπως χρώματα, διαλυτικά, 
συντηρητικά κ.λπ. Τη ρύπανση του εδάφους θα την περιγράψουμε πολύ εκτενώς, 
όταν θα ασχοληθούμε με την «Ρύπανση και Προστασία του Τρίτου Μέρους του 
Φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του Εδάφους», μία περιληπτική περιγραφή δώσαμε 
όμως στην 1η Ενότητα, σελ. 7. 

2.4 Ρύπανση του Εδάφους από τα Οικιακά Λύματα 
Όπως εξηγήσαμε στην 18η Ενότητα, σελ. 168, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταναλώνεται στα νοικοκυριά κατά μέσον όρο ένας όγκος νερού περίπου 150 
λίτρων ανά άτομο καθημερινά. Αν εξαιρέσουμε ένα μέρος αυτού του νερού, που 
χρησιμοποιείται π.χ. για το πότισμα του κήπου ή το πλύσιμο του αυτοκινήτου, το 
μεγαλύτερο μέρος του νερού εμφανίζεται μετά τη χρήση του στην τουαλέτα, ή μετά 
τη χρήση του για το πλύσιμο του προσώπου, του σώματος, των πιάτων, των ρούχων 
κ.λπ. υπό τη μορφή λύματος, δηλαδή του απόβλητου, του ακάθαρτου νερού, που 
πρέπει να απομακρυνθεί. Έτσι τα οικιακά λύματα περιέχουν διάφορες βλαβερές 
ουσίες, όπως π.χ. διάφορες οργανικές ουσίες ή και βαρέα μέταλλα, καθώς και 
φωσφορικά άλατα που προέρχονται από τη χρήση των απορρυπαντικών,. Επίσης τα 
οικιακά λύματα περιέχουν βακτηρίδια και ιούς. Στη χώρα μας όμως ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση σε σύστημα αποχέτευσης λυμάτων, με 
αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν σε ένα βόθρο, που θα έπρεπε να ήταν αλλά 
σπάνια είναι στεγανός. Έτσι τα λύματα αυτά καταλήγουν στο έδαφος ρυπαίνοντάς το. 
 

Στις 2 τελευταίες σελίδες γνωρίσαμε τους 4 τρόπους με τους οποίους 
δημιουργείται η ρύπανση του εδάφους. Τώρα θα εξηγήσουμε, πώς από τη ρύπανση 
του εδάφους προκύπτει η περαιτέρω ρύπανση του νερού, η οποία μας ενδιαφέρει 
κυρίως στην σημερινή Ενότητα. Όταν βρέχει, το μέρος αυτό της βροχής, που δεν 
πέφτει απ’ ευθείας στα επιφανειακά νερά, δηλαδή στους ωκεανούς, στις θάλασσες, 
στα ποτάμια, στις λίμνες κ.λπ. πέφτει επάνω στο στερεό μέρος της επιφάνειας της  
γης. Το νερό αυτό, το οποίο πέφτοντας σα βροχή έχει ήδη ενσωματώσει διάφορους 
ρύπους της ατμόσφαιρας, από τη στιγμή που συναντά το έδαφος, κινείται υπό την 
επίδραση της βαρύτητας προς τα κάτω και μπορεί να διαλύσει και να παρασύρει μαζί 
του τους ρύπους που υπάρχουν επάνω ή μέσα στο έδαφος και περιγράψαμε 
προηγουμένως. Το νερό αυτό λοιπόν με όλους τους ρύπους που περιγράψαμε 
προηγουμένως, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει 4 δρόμους: Το νερό μπορεί 
δηλαδή να: 

• Καταλήξει και να ρυπάνει τους ωκεανούς ή τις θάλασσες.  
• Καταλήξει μέσα σε λίμνες ρυπαίνοντάς τες. 
• Καταλήξει μέσα σε ποτάμια ρυπαίνοντάς τα. 
• Διαπεράσει το έδαφος και να ρυπάνει τους υπόγειους υδροφορείς. 

3. Ρύπανση του Νερού από τους Ρύπους των  Αποχετεύσεων 
Ο τρίτος και τελευταίος τρόπος ρύπανσης του νερού είναι η ρύπανση του νερού από 
τους ρύπους των αποχετεύσεων. Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, το μεγαλύτερο μέρος  
του νερού που χρησιμοποιείται στα νοικοκυριά εμφανίζεται μετά τη χρήση του στην 
τουαλέτα, ή μετά το πλύσιμο του προσώπου, του σώματος, των πιάτων, των ρούχων 
κ.λπ. υπό τη μορφή του λύματος, δηλαδή του απόβλητου, του ακάθαρτου νερού, που 
απομακρύνεται με το αποχετευτικό σύστημα, εφ’ όσον αυτό υπάρχει,.  

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τα δημόσια κτήρια, τη βιοτεχνία και τη 
βιομηχανία. Π.χ. η βιομηχανία κρέατος καταναλώνει μέχρι και 30 κυβικά μέτρα (m3 ) 
νερό ανά τόνο ζωντανού κρέατος, και η βιομηχανία χάλυβα καταναλώνει μέχρι 200 
m3 νερό ανά τόνο προϊόντος, δημιουργώντας αντίστοιχες ποσότητες λυμάτων.  
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Όλα τα λύματα αυτά συλλέγονται με υπόγειους αγωγούς και μεταφέρονται με τον 
κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στην εγκατάσταση επεξεργασίας των λυμάτων, αν 
βέβαια αυτή υπάρχει. Εκεί πραγματοποιείται η μερική απομάκρυνση των ρύπων που 
υπάρχουν στα λύματα. Το νερό που προκύπτει καταλήγει στις θάλασσες, στις λίμνες, 
στα ποτάμια, στα υπόγεια νερά κ.λπ., όπου ανάλογα με το αν υπήρξε επεξεργασία 
των λυμάτων, και αν ναι ανάλογα με το πόσο αποτελεσματική ήταν, δημιουργείται 
αυτό που ονομάσαμε ρύπανση του  νερού από τους ρύπους των αποχετεύσεων. 

 
Μείωση της Ρύπανσης του Νερού και της Κατανάλωσής του 
Από την αρχή της σημερινής 19ης Ενότητας ασχοληθήκαμε μόνο με την ρύπανση του 
νερού. Σκοπός όμως ενός ενημερωμένου Πολίτη δεν είναι μόνο να γνωρίζει πώς 
δημιουργείται η ρύπανση του νερού, αλλά επί πλέον και κυρίως να γνωρίζει πώς 
επιτυγχάνεται η μείωση της ρύπανσης του νερού και της κατανάλωσής του, κάτι που 
θα περιγράψουμε στη συνέχεια, γι' αυτό και το συγκριτικά μεγαλύτερο μέγεθος των 
γραμμάτων της επικεφαλίδας του παρόντος Κεφαλαίου (λόγω της σπουδαιότητάς 
του). Με τα όσα εκθέσαμε σε όλη τη σημερινή 19η Ενότητα, προκύπτει, ότι το νερό 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του, δηλαδή από τη στιγμή που εξατμίζεται από τα 
επιφανειακά νερά, που μεταφέρεται σαν υδρατμός στην ατμόσφαιρα, που πέφτει σα 
βροχή στο έδαφος, που ξεπλένει το έδαφος, που καταλήγει είτε στις λίμνες, δηλαδή 
στην 1η αποθήκη γλυκού νερού, είτε στα ποτάμια, δηλαδή στη 2η αποθήκη γλυκού 
νερού, είτε στα υπόγεια νερά, δηλαδή στην 3η αποθήκη γλυκού νερού, που 
χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο στα νοικοκυριά, στις δημόσιες εγκαταστάσεις, στη 
γεωργία, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία κ.λπ., το νερό αυτό συνεχώς ρυπαίνεται.  

Το νερό όμως αυτό εξυπηρετεί πάρα πολλές ανθρώπινες ανάγκες και, αν λάβουμε 
υπόψη, ότι μία από αυτές τις ανάγκες μας είναι να πίνουμε νερό, αυτό σημαίνει, ότι 
πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε πόσιμο νερό με τέτοια 
ποιότητα, ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία μας. Όσο μεγαλύτερη είναι όμως η 
ρύπανση του νερού σε μία αποθήκη νερού ή η ποσότητα του νερού που πρέπει να 
προετοιμάσουμε, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί προκειμένου 
να προκύψει από αυτό το νερό, νερό με ποιότητα πόσιμου νερού. Επομένως, αν η 
τιμή του πόσιμου νερού διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος επεξεργασίας του, 
τότε όσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητά του, τόσο περισσότερο 
αυξάνεται η τιμή κατανάλωσής του. Εκτός τούτου όμως, αν η ρύπανση του νερού σε 
μία αποθήκη νερού ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια, τότε είναι δυνατόν το νερό αυτής 
της αποθήκης νερού να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία 
πόσιμου νερού, οπότε υπό ειδικές συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί και ποσοτικό 
πρόβλημα νερού.  

Ένα απλό παράδειγμα προς τούτο: Στα περισσότερα νησιά της Πατρίδας μας το 
πόσιμο νερό προέρχεται από τα υπόγεια νερά με τη βοήθεια γεωτρήσεων. Στη χώρα 
μας όμως είναι σύνηθες, αρκετοί πολίτες να κάνουν δίχως άδεια γεωτρήσεις 
κατασπαταλώντας μάλιστα πολλές φορές το σπάνιο αγαθό νερό, π.χ. για τη 
λειτουργία μιας πισίνας λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα. Ως συνέπεια αυτού 
μπορεί ο υδροφόρος ορίζοντας (δηλαδή η επιφάνεια του υπόγειου νερού) να κατέβει 
τόσο πολύ, λόγω της υπερκατανάλωσης, ώστε να εισχωρήσει στο υπόγειο νερό 
θαλάσσιο νερό, καθιστώντας το υπόγειο νερό υφάλμυρο και επομένως εις το εξής 
ακατάλληλο για την επεξεργασία του σε πόσιμο νερό. Γι’ αυτό έχουμε την ευθύνη να 
κάνουμε τα πάντα, ώστε να αποφεύγουμε με κάθε τρόπο τόσο τη ρύπανση του νερού 
όσο και την υπερκατανάλωσή του. 
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Στη συνέχεια θα περιγράψουμε καταρχάς, πώς επιτυγχάνεται η μείωση της 
ρύπανσης του νερού και κατόπιν θα δώσουμε πρακτικά παραδείγματα, πώς μπορούμε 
να μειώσουμε την κατανάλωσή του. 

Τους τρόπους, με τους οποίους δημιουργείται η ρύπανση του νερού, τους 
περιγράψαμε εκτενώς στη σημερινή 19η Ενότητα. Επαναλαμβάνοντας λοιπόν αυτούς 
τους τρόπους ρύπανσης του νερού, μπορούμε να βρούμε τους τρόπους μείωσης της. 

Μείωση της Ρύπανσης του Νερού από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας 
Στη σημερινή 19η Ενότητα, σελ. 177 έως 179 περιγράψαμε, πώς δημιουργείται η 
ρύπανση του νερού από τους ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Μείωση της 
ρύπανση του νερού, μπορεί επομένως να επιτευχθεί, αν μειώσουμε τη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας. Τη μείωση εν γένει της ατμοσφαιρικής ρύπανσης την περιγράψαμε 
όμως εκτενώς από την 12η Ενότητα, σελ. 117 έως την 13η Ενότητα, σελ. 131.  

Μείωση της Ρύπανσης του Νερού από τους Ρύπους του Εδάφους 
Στη σημερινή 19η Ενότητα, σελ. 179 έως 180 περιγράψαμε, πώς δημιουργείται η 
ρύπανση του νερού από τους ρύπους που βρίσκονται στο έδαφος. Επομένως μείωση 
της ρύπανσης του εδάφους σημαίνει και μείωση της ρύπανσης του νερού. Εξηγήσαμε 
δε, ότι η ρύπανση του εδάφους προέρχεται από ρύπους που  

• βρίσκονται στην ατμόσφαιρα,  
• προκύπτουν από γεωργικές δραστηριότητες,  
• προέρχονται από τη λειτουργία ανεξέλεγκτων χωματερών ή και ελεγχομένων 

χωματερών, όταν δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές,  
• προέρχονται από τα οικιακά λύματα, όταν αυτά καταλήγουν σε μη στεγανούς 

βόθρους.  
Επειδή η μείωση της ρύπανσης του εδάφους ανήκει θεματικά στο Κεφάλαιο: 
«Ρύπανση και Προστασία του 3ου Μέρους του Φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του 
Εδάφους » θα την περιγράψουμε εκτενώς σε περισσότερες Ενότητες εκεί. 

Μείωση της Ρύπανσης του Νερού από τους Ρύπους των Αποχετεύσεων 
Στην σημερινή 19η Ενότητα, σελ. 180 περιγράψαμε, πώς δημιουργείται η ρύπανση 
του νερού από τους ρύπους που βρίσκονται στις αποχετεύσεις. Δηλαδή, εκεί 
αναφέραμε ότι τα λύματα από τα νοικοκυριά, τα δημόσια κτήρια, τη βιοτεχνία και τη 
βιομηχανία συλλέγονται με υπόγειους αγωγούς και μεταφέρονται με τον κεντρικό 
αποχετευτικό αγωγό μακριά από τον τόπο προέλευσής των. Η τύχη αυτών των 
λυμάτων εξαρτάται από τη χώρα, την περιοχή της χώρας και την χρονική περίοδο 
στην οποία αναφερόμαστε. Δηλαδή τα λύματα αυτά μπορεί να καταλήγουν στα 
επιφανειακά νερά, δηλαδή στις θάλασσες, στις λίμνες, στα ποτάμια κ.λπ. δίχως 
κανένα καθαρισμό τους. Και αν το τελευταίο ακούγεται απίθανο, ας μην ξεχνάμε, ότι 
όλα τα λύματα της μείζονος περιοχής Αθηνών κατέληγαν δίχως καμία επεξεργασία 
μέχρι πριν λίγες 10ετίες στο Σαρωνικό κόλπο, κοντά στην περιοχή της Ψυτάλλειας.  

Τα λύματα των αποχετεύσεων μπορούν όμως να καταλήξουν επίσης στα 
επιφανειακά νερά, αφού προηγουμένως έχουν περάσει από μία εγκατάσταση 
επεξεργασίας των λυμάτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση η ρύπανση των επιφανειακών 
νερών εξαρτάται από την απόδοση της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε με λίγα απλά λόγια μία τέτοια εγκατάσταση 
επεξεργασίας των λυμάτων, ή και εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού. Η 
εγκατάσταση αποτελείται από 3 βαθμίδες. 

1. Στην 1η βαθμίδα υπάρχουν συνήθως σχάρες, εξαμμωτές και απολιπαντές και 
έτσι απομακρύνονται από τα λύματα χοντρά στερεά σώματα, άμμος και λίπη 
και έλαια. 

2. Στην 2η βαθμίδα υπάρχει ο βιολογικός αντιδραστήρας, στον οποίο υπάρχουν 
διάφοροι μικροοργανισμοί, κυρίως βακτηρίδια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί 
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απομακρύνουν από τα λύματα διάφορες διαλυμένες οργανικές ουσίες, όπως 
π.χ. υπόλοιπα φαγητών, ακαθαρσίες κ.λπ. 

3. Στην 3η βαθμίδα υπάρχουν συνήθως περισσότερες επί μέρους μονάδες, οι 
οποίες εξαρτώνται από τους ρύπους, που θέλουμε να απομακρύνουμε, όπως 
π.χ. φωσφορικά άλατα, βαρέα μέταλλα κ.λπ.. Π.χ. φωσφορικά άλατα που 
βρίσκονται στα λύματα και προέρχονται από τη χρήση είτε λιπασμάτων είτε 
απορρυπαντικών μπορούν να απομακρυνθούν με τη βοήθεια θειικού 
αλουμινίου ή χλωριούχου σιδήρου. Συνήθως στο τέλος της 3ης βαθμίδας 
χρησιμοποιείται ενεργός άνθρακας για την απομάκρυνση των ρύπων που είναι 
δύσκολο να απομακρυνθούν, όπως π.χ. χρώματα, φαρμακευτικές ή άλλες 
οργανικές ουσίες   

Αν τα επεξεργασμένα λύματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν π.χ. για άρδευση ή 
κολύμβηση, τότε ακολουθεί η απολύμανση προκειμένου να καταστραφούν οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί. 

Χαρακτηριστικό μίας εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού είναι η δημιουργία 
ιλύος, δηλαδή λάσπης, της λεγομένης λυματολάσπης, που προκύπτει από τα διάφορα 
στάδια επεξεργασίας των λυμάτων. Για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά και 
διάθεση της λυματολάσπης ακολουθεί επεξεργασία σε παχυντές και σε ένα σύστημα 
αφυδάτωσης. Για τη μεταφορά και διάθεση της λυματολάσπης από την εγκατάσταση 
βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας είχε γίνει πολύς λόγος προ καιρού στα 
ΜΜΕ. Ο τρόπος διάθεσης της λυματολάσπης εξαρτάται από τους υπόλοιπους ρύπους 
που περιέχει. Αν π.χ. δεν περιέχει βαρέα μέταλλα χρησιμοποιείται στη γεωργία. Με 
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η γονιμότητα του εδάφους, λόγω των θρεπτικών 
συστατικών και λοιπών οργανικών ουσιών που περιέχονται στη λυματολάσπη. Μία 
άλλη χρήση της λυματολάσπης στην περίπτωση που αυτή δεν περιέχει βαρέα 
μέταλλα είναι η καύση προς παραγωγή ενέργειας σε ειδικούς λέβητες, π.χ. στην 
τσιμεντοβιομηχανία. Όταν η λυματολάσπη περιέχει βαρέα μέταλλα τότε ένας 
συνήθης τρόπος διάθεσής της είναι η ταφή της σε ειδικούς χώρους διάθεσης με ειδική 
μόνωση.   
 

Πρακτικά Παραδείγματα  
για τη Μείωση της Κατανάλωσης του Νερού 

Όπως αναφέραμε και στην 7η Ενότητα, σελ.64, τα αποτελέσματα για την κλιματική 
αλλαγή προβλέπουν για την περιοχή της Μεσογείου αλλά και της Ελλάδας μείωση 
των βροχοπτώσεων. Έτσι πρέπει έγκαιρα να γίνει συνείδηση όλων μας, ότι η μείωση 
της κατανάλωσης του νερού είναι επιτακτική ανάγκη, αν δε θέλουμε να έχουμε 
σύντομα προβλήματα λειψυδρίας. Τη μείωση της κατανάλωσης του νερού 
συνεπικουρούν περισσότεροι λόγοι, όπως π.χ.: 

1. Μείωση της κατανάλωσης του νερού σημαίνει για τον Πολίτη που την      
εφαρμόζει, μείωση των εξόδων του και αυτό για 2 λόγους. Πρώτο διότι 
μειώνεται ο λογαριασμός του νερού και δεύτερο διότι μειώνεται και ο 
λογαριασμός του ρεύματος ή του πετρελαίου, αφού ένα μέρος του νερού που 
κατασπαταλάται, δηλαδή χάνεται χωρίς λόγο, είναι ζεστό νερό. 

2. Μείωση της κατανάλωσης του νερού σημαίνει και μείωση της ποσότητας των 
λυμάτων, δηλαδή μείωση της ενέργειας για την επεξεργασία τους στην 
εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού αλλά και αποσυμφόρηση της ίδιας της 
εγκατάστασης. 

Στη συνέχεια θα δώσουμε μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να 
μειώσουμε την κατανάλωση του νερού. 
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Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή που χρησιμοποιούμε τη 
βρύση του νερού προκειμένου να επιτύχουμε έναν ορισμένο σκοπό, π.χ. να πλύνουμε 
τα δόντια μας, να πλύνουμε το πρόσωπό μας, να κάνουμε ντους, να πλύνουμε τα 
πιάτα στο νεροχύτη, να πλύνουμε λαχανικά και φρούτα, να πλύνουμε τα πατζούρια, 
τα μπαλκόνια, τις βεράντες κ.λπ. Πρέπει να μας γίνει συνείδηση και κυρίως να 
ενημερώσουμε τις οικιακές βοηθούς, ότι, όταν χρησιμοποιούμε τη βρύση, πρέπει να 
την ανοιγοκλείνουμε και να την έχουμε ανοιχτή μόνο όταν τη χρειαζόμαστε άμεσα. 
Διότι από μετρήσεις που έχουν γίνει έχουν βγει τα εξής συμπέρασμα: 

• Μπορούμε πλένοντας τα δόντια μας να ανοίγουμε τη βρύση μόνο όταν τη 
χρειαζόμαστε π. χ. όταν υγραίνουμε το βουρτσάκι, την οδοντόκρεμα και τα 
δόντια μας, και όταν ξεπλένουμε τα δόντια μας. Την υπόλοιπη περίοδο που δε 
χρειαζόμαστε το νερό, δηλαδή όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας κρατάμε τη 
βρύση κλειστή. Σ’ αυτήν την περίπτωση καταναλώνουμε περίπου το1/10 του 
νερού σε σύγκριση με την περίπτωση που αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή από τη 
στιγμή που ξεκινάμε μέχρι τη στιγμή που τελειώνουμε το πλύσιμο των 
δοντιών. 

• Η ίδια αναλογία, δηλαδή περίπου 1 προς 10 ισχύει και για την περίπτωση του 
υγρού ξυρίσματος. 

• Μπορούμε, όταν κάνουμε ντους να ανοίγουμε τη βρύση μόνο όταν τη 
χρειαζόμαστε, δηλαδή την ώρα που βρέχουμε το σώμα μας και όταν 
ξεπλενόμαστε, ενώ έχουμε τη βρύση κλειστή όταν δε χρειαζόμαστε νερό, 
δηλαδή όταν σαπουνιζόμαστε. Σ’ αυτήν την περίπτωση καταναλώνουμε 
περίπου το1/3 του νερού σε σύγκριση με την περίπτωση που αφήνουμε τη 
βρύση ανοιχτή από τη στιγμή που ξεκινάμε μέχρι τη στιγμή που τελειώνουμε 
το ντους. 

• Η ίδια αναλογία, δηλαδή περίπου1 προς 3 ισχύει και για την περίπτωση που 
πλένουμε τα πιάτα στο νεροχύτη. 

Υπάρχουν όμως και μία σειρά  άλλων περιπτώσεων, στις οποίες μπορούμε να 
μειώσουμε την κατανάλωση του νερού με την κατάλληλη συμπεριφορά μας, όπως 
π.χ.: 

• Κάνοντας ντους αντί μπάνιο στη μπανιέρα. 
• Αν πλένουμε τα λαχανικά και τα φρούτα σε μία λεκάνη και όχι κάτω από τη 

βρύση. 
• Αν πλένουμε τα πιάτα και τα ρούχα στο ηλεκτρικό πλυντήριο όταν το 

πλυντήριο γεμίζει. Επίσης αν χρησιμοποιούμε το οικονομικό πρόγραμμα, 
όπου αυτό ενδείκνυται. 

• Αν ρυθμίσουμε τον πλωτήρα στο καζανάκι της τουαλέτας έτσι, ώστε να 
χρησιμοποιείται μόνο η απαραίτητη ποσότητα νερού, κλπ.  

Και τώρα μια ματιά στο Μέλλον. Όπως εξηγήσαμε, όταν περιγράψαμε το 
«Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» και την κλιματική αλλαγή στη Γη που συνδέεται με 
αυτό το φαινόμενο, μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι, ότι θα είναι 
δυνατό οάσεις να μεταβληθούν σε έρημους και έρημοι σε οάσεις. Φανταστείτε λοιπόν 
μία χώρα, που μέχρι τώρα είχε άφθονο νερό, να αποκτήσει προβλήματα λειψυδρίας, 
ενώ μία γειτονική της χώρα απέκτησε τώρα μεγάλα αποθέματα νερού. Ή φανταστείτε 
μίαν άλλη περίπτωση. Μία χώρα δεν έχει αρκετό νερό στο έδαφός της, αλλά καλύπτει 
τις ανάγκες της για νερό από ένα μεγάλο ποτάμι, που έχει όμως τις πηγές του σε μία 
γειτονική χώρα  Και κάποτε η γειτονική χώρα αποφασίζει να κάνει εκτροπή, δηλαδή 
να αλλάξει την πορεία του ποταμού, ή να κατασκευάσει ένα μεγάλο φράγμα 
κατακρατώντας έτσι ένα μεγάλο μέρος του νερού του ποταμού. 
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Μήπως από τα δύο προηγούμενα παραδείγματα βγαίνει πράγματι το 
συμπέρασμα, ότι: «Το Νερό είναι η Αιτία των Πολέμων του Μέλλοντος;». Στο 
παρελθόν έχουν γίνει πάντως πόλεμοι για πολύ μικρότερες αιτίες από το να θέλει π.χ. 
μία χώρα να λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας της με το άφθονο νερό μίας γειτονικής 
χώρας. 

Συμπερασματικά πρέπει να κάνουμε οικονομία στο νερό και να το 
προστατεύουμε από τη ρύπανση. 

Στις 2 τελευταίες Ενότητες 18η και 19η περιγράψαμε και τελειώσαμε τη Ρύπανση 
και Προστασία του 2ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του νερού. 

Σε αυτή τη θέση θα ήταν λογική η εξής ερώτηση: Καλά μόνο 2 Ενότητες για το 
νερό και πολύ περισσότερες για την ατμόσφαιρα; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση 
είναι εκτός των άλλων η εξής: Στις Ενότητες για την ατμόσφαιρα αφιερώσαμε πολύ 
χώρο για προβλήματα που αφορούν και στο νερό. Μόνο ένα παράδειγμα: Ένα μέρος 
της ρύπανσης του νερού οφείλεται στη ρύπανση της ατμόσφαιρα. Την ρύπανση της 
ατμόσφαιρας την περιγράψαμε όμως σε 14 σελίδες (από την 117 έως την 131) 
αποκλειστικά στην περιγραφή της ατμόσφαιρας. 

Στην επόμενη 20η Ενότητα θα ξεκινήσουμε με τη ρύπανση και Προστασία του 
3ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του εδάφους. 
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20ή Ενότητα:   

Ρύπανση και Προστασία του Εδάφους. 
Απειλές για το Έδαφος. Ρύπανση του Εδάφους από τους 
Ρύπους της Ατμόσφαιρας. Ρύπανση του Εδάφους από τις 
Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες. 
 

Εισαγωγή 
Αγαπητή Αναγνώστρια, Αγαπητέ Αναγνώστη. 
Στις προηγούμενες 19 Ενότητες ασχοληθήκαμε εντατικά με τη ρύπανση και την 
προστασία των δύο πρώτων μερών του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του αέρα 
και του νερού. Σήμερα ξεκινάμε με την περιγραφή της ρύπανσης και προστασίας του 
τρίτου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του εδάφους. 

Το Έδαφος. Ορισμός και Ιδιότητες 
Το έδαφος μαζί με τον αέρα και το νερό ανήκουν στις σπουδαιότερες πηγές της ζωής. 
Το έδαφος ορίζεται ως το ανώτατο στρώμα του στερεού φλοιού της γης. Είναι δε 
αυτό το μέρος της γης, που βρίσκεται ανάμεσα από τη μία πλευρά στον πετρώδη 
στερεό φλοιό της και από την άλλη πλευρά στην ατμόσφαιρα. Ο ακριβής ορισμός του 
εδάφους δεν είναι μονοσήμαντος. Ένας ορισμός είναι, ότι το έδαφος ξεκινάει από την 
στερεά επιφάνεια της γης και φτάνει μέχρι ένα βάθος μισού έως δύο μέτρων. Το 
έδαφος είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα. Αποτελείται από οργανικά (δηλαδή 
που περιέχουν άνθρακα) και ορυκτά στερεά συστατικά, καθώς και από ένα σύστημα 
με πόρους, στους οποίους βρίσκονται εκτός από νερό και αέρα, οι πιο διαφορετικοί 
ζωντανοί οργανισμοί. Όλα δε αυτά βρίσκονται σε συνεχή ανταλλαγή τόσο μεταξύ 
τους, όσο και με το υπόλοιπο Περιβάλλον. Το έδαφος δρα επίσης σαν αποθήκη νερού 
και σα φίλτρο για τα υπόγεια νερά, τα οποία προστατεύει επιπλέον από εξωτερικές 
αρνητικές επιδράσεις. 

Το έδαφος είναι η βάση για τη ζωή των φυτών, των ζώων και τη διατροφή του 
ανθρώπου. Έτσι κάθε είδους βλάστηση (όπως π.χ. φυσική βλάστηση, γεωργία, 
δασοπονία κ.λπ.) χρειάζεται το έδαφος για τον εφοδιασμό της με νερό και θρεπτικές 
ουσίες και για την ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Τα φυτοφάγα ζώα 
τρέφονται από  φυτά που ευδοκιμούν επάνω στο έδαφος και τα σαρκοφάγα ζώα 
τρέφονται από  φυτοφάγα και άλλα σαρκοφάγα ζώα. Τέλος η παραγωγή τροφίμων 
και άλλων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που είναι καθοριστικής 
σημασίας για την επιβίωση του ανθρώπου, εξαρτώνται πλήρως από το έδαφος.  

Το έδαφος παρέχει πρώτες ύλες όπως ο πηλός, η άμμος, τα ορυκτά, η τύρφη και ο 
χούμος. Χούμος είναι το χώμα που δημιουργείται από φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς που αποσυντίθενται και είναι ιδανικό για λίπασμα. 

Το έδαφος τέλος αποτελεί το υπόστρωμα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας ενώ 
ταυτόχρονα είναι στοιχείο του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έτσι το 
έδαφος είναι π.χ. από πολιτιστικής και ιστορικής απόψεως ένα πολύτιμο αρχείο, στο 
οποίο βρίσκονται πολλές μαρτυρίες για το παρελθόν. 

Η δημιουργία του εδάφους είναι προϊόν πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
κλίματος, γεωλογίας, βλάστησης, βιολογικών δραστηριοτήτων, χρόνου και χρήσης 
γης. Η δημιουργία νέου εδάφους βάθους ενός μόνο εκατοστού του μέτρου   μπορεί να 
διαρκέσει μέχρι και 100 χρόνια! 

Το καλλιεργήσιμο έδαφος αποτελεί πολύτιμο και περιορισμένο πόρο, του οποίου 
η αξία συχνά έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια δεκαετιών ή 
ακόμα και αιώνων. Η οριστική υποβάθμιση του πόρου αυτού συνεπάγεται όχι μόνο 
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την καταστροφή του κύριου περιουσιακού στοιχείου των αγροτών αλλά επίσης και τη 
μείωση των γεωργικών ευκαιριών για τις μελλοντικές γενιές. 

Την ποιότητα του εδάφους μπορούμε να την αντιληφθούμε μόνο έμμεσα. Δηλαδή 
τον αέρα τον αναπνέουμε και το νερό το πίνουμε. Έτσι την ποιότητα του αέρα και 
του νερού μπορούμε να την αντιληφθούμε συνήθως άμεσα με τις αισθήσεις μας. Για 
να προσδιορίσουμε όμως την ποιότητα του εδάφους, είναι απαραίτητες πολύπλοκες 
φυσικές και χημικές διαδικασίες. 

Νομοθεσίες για την προστασία του εδάφους δημιουργήθηκαν σε παγκόσμιο 
επίπεδο αργότερα από τις αντίστοιχες νομοθεσίες για την προστασία των δύο άλλων 
μερών του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του αέρα και του νερού. Αυτό έχει 
σίγουρα σχέση και με το γεγονός, ότι το έδαφος εν αντιθέσει με τον αέρα και το νερό 
υπόκειται σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 

Απειλές για το Έδαφος 
Το έδαφος απειλείται ολοένα και περισσότερο από πολλές και ποικίλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα 
και η βιωσιμότητά του. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις κύριες απειλές που 
αντιμετωπίζει το έδαφος και οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να 
οδηγήσουν στην υποβάθμιση του εδάφους σε σημείο που να αδυνατεί να εκπληρώσει 
τις λειτουργίες του. Οι απειλές αυτές περιγράφονται εκτενέστερα (αν ενδιαφέρεστε) 
στα κείμενα διαφόρων Ευρωπαϊκών νομοθεσιών που αφορούν στη στρατηγική για 
την προστασία του εδάφους. Ένα παράδειγμα είναι: «Ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Προς μια θεματική στρατηγική για 
την προστασία του εδάφους». 

1η Απειλή του Εδάφους: Διάβρωση 
Η διάβρωση αποτελεί φυσικό γεωλογικό φαινόμενο λόγω της μεταφοράς του 
εδάφους από ένα τόπο σε άλλο, τόσο από το νερό όσο και από τους ανέμους. 
Υπολογισμοί έχουν αποδείξει, ότι για την συνολική έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι απώλειες του εδάφους που οφείλονται στο νερό είναι 26 φορές μεγαλύτερες από 
τις απώλειες του εδάφους λόγω των ανέμων. Ωστόσο επί πλέον ορισμένες από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να επιταχύνουν δραματικά τον ρυθμό της 
διάβρωσης. Η διάβρωση εξαρτάται από μια πλειάδα παραγόντων όπως το κλίμα, π.χ. 
όταν υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις αφού προηγουμένως έχουν υπάρξει μεγάλες 
περίοδοι ξηρασίας ή όταν έχουν προηγηθεί πυρκαγιές δασών και ακολουθήσουν 
έντονες βροχοπτώσεις έτσι ώστε το έδαφος έχοντας μειωμένη απορροφητικότητα να 
μη μπορεί να αναχαιτίσει τη δημιουργία χειμάρρων, πολύ δε περισσότερο, αν το 
έδαφος είναι επικλινές. Η προηγούμενη παράγραφος είναι σίγουρα σε όλες και όλους 
κατανοητή, αφού ήταν το κύριο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ των τελευταίων εβδομάδων 
σαν συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιρού και των ακραίων 
βροχοπτώσεων που ακολούθησαν. Τα αποτελέσματα της διάβρωσης του εδάφους 
είναι η απώλεια των εδαφικών λειτουργιών και τελικά η απώλεια του ιδίου του 
εδάφους. Συνέπεια της διάβρωσης του εδάφους είναι η εικόνα που παρουσιάζουν 
ορισμένα βραχώδη βουνά στη χώρα μας με παντελή έλλειψη εδάφους και επομένως 
με παντελή έλλειψη κάθε είδους βλάστησης. 

2η Απειλή του Εδάφους: Απερήμωση 
Η κατάσταση αυτή προκαλείται μεν από τις κλιματικές συνθήκες όπως π.χ. ξηρασία, 
λειψυδρία, άτακτες και έντονες βροχοπτώσεις, αφού  όμως έχουν προηγηθεί 
ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως π.χ. αποδάσωση ή υπερβόσκηση. Eν αντιθέσει με 
τη διάβρωση του εδάφους, στο τελικό στάδιο της οποίας έχουμε την απώλεια του 
ιδίου του εδάφους, στην περίπτωση της απερήμωσης οι εκτάσεις που θίγονται έχουν 
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μεν το έδαφός τους, αλλά δεν είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξουν τη βλάστηση.  
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Άτλαντα της Απερήμωσης  μεταξύ των περιοχών που 
απειλούνται από την απερήμωση συμπεριλαμβάνονται και εκτεταμένες περιοχές της 
Ελλάδος. 

3η Απειλή του Εδάφους: Μείωση της Οργανικής Ύλης 
Η οργανική ύλη στο έδαφος αποτελείται καταρχάς από οργανικά υλικά όπως π.χ. 
υπολείμματα φυτικών ριζών, φύλλα, περιττώματα, δηλαδή κόπρανα κ.λπ. Η οργανική 
ύλη στο έδαφος αποτελείται επιπλέον από  ζωντανούς οργανισμούς, όπως π.χ. 
βακτήρια, μύκητες, γαιοσκώληκες κ.λπ. Η οργανική ύλη στο έδαφος αποτελείται 
τέλος και από χούμο που είναι, όπως προαναφέραμε, το σταθερό τελικό προϊόν της 
αποσύνθεσης της οργανικής ύλης στο έδαφος. Αυτή η οργανική ύλη όμως, δηλαδή τα 
οργανικά υλικά, οι ζωντανοί οργανισμοί και ο χούμος διαδραματίζει καθοριστικό 
ρόλο στη γονιμότητα του εδάφους, στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και στον 
περιορισμό της ρύπανσης του υπόγειου νερού. Επιπλέον η οργανική αυτή ύλη 
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του βλαβερού 
«Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51), 
δεδομένου ότι δεσμεύει τον άνθρακα. Συγκεκριμένα υπολογίζεται, ότι από την 
οργανική ύλη του εδάφους δεσμεύεται παγκοσμίως μία τέτοια ποσότητα άνθρακα, 
που ανταποκρίνεται στο ένα τέταρτο της παγκόσμιας ετήσιας ανθρωπογενούς 
εκπομπής άνθρακα στην ατμόσφαιρα (κυρίως υπό τη μορφή διοξειδίου του άνθρακα). 
Παράγοντες που μειώνουν αυτή τη σημαντική οργανική ύλη του εδάφους είναι οι 
αγροτικές και δασοκομικές πρακτικές που τείνουν προς τη μεγαλύτερη εξειδίκευση 
και τις μονοκαλλιέργειες. Η συγκέντρωση οργανικής ύλης είναι χρονοβόρα 
διαδικασία που διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο, από το χρόνο στον οποίο 
συντελείται η μείωση της. Η μείωση της οργανικής ύλης βελτιώνεται με την 
εφαρμογή θετικών αγροτικών μεθόδων όπως  είναι π.χ. οι  καλλιέργειες με ελαφρό ή 
και δίχως όργωμα,  η κάλυψη του εδάφους από σπαρτά, ή από σάπια φύλλα, η 
λίπανση με πράσινα λαχανικά, η χρησιμοποίηση φυσικών προϊόντων αγροτικής 
λιπασματοποίησης κ.λπ. 

4η Απειλή του Εδάφους: Σφράγιση 
Σφράγιση του εδάφους είναι κάθε ενέργεια, η οποία αφαιρεί από το έδαφος τις 
λειτουργίες του που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο της σημερινής Ενότητας: «Το 
Έδαφος. Ορισμός και Ιδιότητες», όπως τη βλάστηση, την απορρόφηση των όμβριων 
υδάτων κ.λπ. Μία περίπτωση σφράγισης του εδάφους είναι η κατασκευή δρόμων 
αλλά με άσφαλτο ή και τσιμέντο για να διακρίνεται από την συμπίεση, την οποία θα 
περιγράψουμε στη συνέχεια. Άλλες περιπτώσεις σφράγισης του εδάφους είναι  οι 
οικιστικές εργασίες, η τσιμεντοποίηση εν γένει όπως π.χ. κατασκευή πλατειών κ.λπ.  
Η σφράγιση του εδάφους είναι φαινόμενο σχεδόν μη αναστρέψιμο, δηλαδή, αν 
αργότερα αφαιρεθεί η σφράγιση, δεν είναι βέβαιο, ότι το έδαφος αυτό θα ανακτήσει 
τις αρχικές του λειτουργίες γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τη χρονική διάρκεια που 
έμεινε σφραγισμένο το έδαφος. 

5η Απειλή του Εδάφους: Συμπίεση 
Συμπίεση του εδάφους προκύπτει, όταν ο όγκος του εδάφους μικραίνει λόγω 
μηχανικής πίεσης την οποία δέχεται. Αυτό βέβαια συμβαίνει κυρίως κατά τη χρήση 
βαρέων μηχανημάτων αλλά και μετά τη δημιουργία γηπέδων, χιονοδρομικών πιστών  
ή δρόμων περιπάτου. Η συμπίεση είναι βέβαια ισχυρότερη, αν οι ενέργειες που 
προαναφέραμε, γίνονται σε υγρό έδαφος. Κύρια συνέπεια της συμπίεσης είναι το ότι 
μικραίνει ο όγκος των πόρων του εδάφους, ή στη χειρότερη περίπτωση μηδενίζεται. 
Λογική συνέπεια αυτού είναι η δυσκολία δημιουργίας των φυτικών ριζών και η 
σμίκρυνση της απορροφητικής και διηθητικής ικανότητας του εδάφους. Δυσκολία 



189 
 

της απορρόφησης και διήθησης του νερού των βροχών από το έδαφος όμως 
συνεπάγεται την αύξηση της διάβρωσης του εδάφους που είναι μία από τις αιτίες  
πλημμυρών στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. 

6η Απειλή του Εδάφους: Μείωση της Βιοποικιλότητας 
Το έδαφος αποτελεί κατοικία για μία εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία οργανισμών. Στο 
έδαφος συναντάμε τη μεγαλύτερη ποσότητα και ποικιλία ζωικών μορφών. Για να 
γίνει αυτό κατανοητό, παρακολουθούμε μία μικρή περιοχή σε ένα λιβάδι: Αν επάνω 
στην επιφάνειά του λιβαδιού ζει 1 έως 1,5 τόνος βιομάζας, δηλαδή ζώα και χλόη, 
τότε μόνο στα πρώτα 30 εκατοστά του μέτρου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους 
της ίδιας περιοχής ζει μία βιομάζα περίπου 25 τόνων σε βακτήρια, γαιοσκώληκες,  
ρίζες φυτών κ.λπ. Οι οργανισμοί του εδάφους είναι σημαντικοί για τη γονιμότητα του 
εδάφους, αποτελούν απόθεμα θρεπτικών ουσιών και διασπούν διαφόρους ρύπους σε 
λιγότερο βλαβερές ουσίες. Η μείωση της εδαφικής βιοποικιλότητας είναι 
σημαντικότερη σε σύγκριση με τις άλλες απειλές για το έδαφος που περιγράψαμε. Γι’ 
αυτό η βιοποικιλότητα του εδάφους συχνά χρησιμοποιείται ως συνολικός δείκτης της 
υγείας του εδάφους. Η ακατάλληλη χρήση των φυτοφαρμάκων μπορεί να έχει 
ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις. Εκτός τούτου, η αλόγιστη χρήση θρεπτικών ουσιών 
(π.χ. λιπασμάτων) μπορεί να μειώσει θεαματικά την εδαφική βιοποικιλότητα. Έχει 
αποδειχθεί ότι η βιολογική γεωργία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ό,τι αφορά στη 
διαφύλαξη και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. 

7η Απειλή του Εδάφους: Αλάτωση 
Αλάτωση ονομάζεται η συσσώρευση στο έδαφος αλάτων του νατρίου, του μαγνησίου 
και του ασβεστίου και έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση της γονιμότητας του 
εδάφους. Η αλάτωση του εδάφους παρατηρείται κυρίως σε εδάφη με σπάνια 
βροχόπτωση, διότι τότε δε λειτουργεί το ξέπλυμα των αλάτων του εδάφους από το 
νερό της βροχής. Η αλάτωση του εδάφους προκύπτει επίσης από το πότισμα με νερό 
μεγάλης περιεκτικότητας αλάτων, κάτι που συμβαίνει συχνά σε παράκτιες περιοχές, 
όπου η υπέρμετρη άντληση του υπόγειου νερού έχει ως αποτέλεσμα να χαμηλώνει ο 
υδροφόρος ορίζοντας και να διευκολύνεται η είσοδος θαλασσίου νερού στα υπόγεια 
νερά, κάτι που περιγράψαμε στη ρύπανση και προστασία του νερού. Τέλος αλάτωση 
του εδάφους μπορεί να προκύψει και από την υπέρμετρη χρήση αλατιού για το 
λιώσιμο του χιονιού και του πάγου στο οδικό δίκτυο το χειμώνα. Γι’ αυτό σε χώρες 
με βαρύ χειμώνα έχει απαγορευτεί το λιώσιμο του χιονιού και του πάγου με τη 
βοήθεια αλατιού. Αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται ουδέτερα υλικά, όπως άμμος, πολύ 
λεπτό χαλίκι κ.λπ. Η αλάτωση του εδάφους αποτελεί ένα προστάδιο της απερήμωσης 
του εδάφους. 

8η Απειλή του Εδάφους: Πλημμύρες και Κατολισθήσεις 
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι ως επί το πλείστον φυσικές καταστροφές, 
μπορεί όμως να οφείλονται εν μέρει, είτε στη σφράγιση και συμπίεση του εδάφους, 
οπότε στο έδαφος αυτό δε λειτουργεί η απορρόφηση του νερού της βροχής, είτε στη 
διάβρωση του εδάφους, την οποία προκαλεί η αποδάσωση ή η εγκατάλειψη της γης. 
Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στη χώρα μας επιδρούν κάθε χρόνο στη ζωή 
πολλών  χιλιάδων ανθρώπων προκαλώντας τεράστιες οικονομικές ζημιές. Ειδικά 
όμως τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεπειών της «Κλιματικής Αλλαγής» (βλέπε 6η 
Ενότητα, σελ. 53) οι συνέπειες τείνουν να γίνουν καταστροφικές. 

9η και τελευταία Απειλή του Εδάφους: Ρύπανση 
Τη ρύπανση του εδάφους την αφήσαμε σαν τελευταία απειλή του εδάφους, κυρίως 
διότι είναι η σημαντικότερη αιτία υποβάθμισης του εδάφους και επομένως θα 
ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτήν. Από την άλλη πλευρά όλες οι άλλες απειλές του 
εδάφους που περιγράψαμε μέχρι τώρα θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο μίας 
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διάλεξης π.χ. για γεωλογία. Η μόνη απειλή του εδάφους, που έχει άμεση σχέση με το 
αντικείμενο της Ιστοσελίδας  μας είναι αυτή ακριβώς η απειλή του εδάφους, δηλαδή 
η ρύπανση του εδάφους. 

Με τη ρύπανση του εδάφους ασχοληθήκαμε για λίγο, όταν περιγράψαμε τη 
ρύπανση του νερού (βλέπε 19η Ενότητα σελ. 179-180). Αυτό ήταν απαραίτητο, διότι 
η ρύπανση του νερού δημιουργείται με 3 τρόπους, δηλαδή από τους ρύπους που 
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, από τους ρύπους που βρίσκονται στο έδαφος και από 
τους ρύπους που βρίσκονται στις αποχετεύσεις. Στη 19η Ενότητα όμως όταν 
αναφερθήκαμε στη ρύπανση του εδάφους εξηγήσαμε, ότι αυτή ανήκει θεματικά στο 
ανεξάρτητο Κεφάλαιο της «Ρύπανσης και Προστασίας του Εδάφους», δηλαδή στο 
παρόν Κεφάλαιο. Έτσι εδώ θα ασχοληθούμε με τη ρύπανση του εδάφους 
αναλυτικότερα, από ότι το πράξαμε στην 19η Ενότητα, αφού εκεί μας απασχολούσε 
κυρίως η ρύπανση και η προστασία του νερού. Όπως όμως αναφέραμε και στην 19η 
Ενότητα, σελ. 179-180 η ρύπανση του εδάφους προκύπτει με 4 διαφορετικούς 
τρόπους, δηλαδή:  

Α Από τους ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα,  
Β. Από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες,  
Γ. Από τη μη ορθή διάθεση των λυμάτων, όπου λύματα είναι τα απόνερα και  
Δ. Από τη μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων.  

Όταν η συγκέντρωση των ρύπων που καταλήγουν στο έδαφος ξεπεράσει ορισμένα 
όρια, τότε αυτό επηρεάζει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες του εδάφους. Αυτό μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα διάφορα οικοσυστήματα, όσο και στην 
τροφική αλυσίδα, με αρνητικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου. 

Α. Ρύπανση του Εδάφους από τους Ρύπους της Ατμόσφαιρας 
Όπως εξηγήσαμε στην 19η Ενότητα, σελ. 177-179 η ρύπανση του εδάφους από τους 
ρύπους της ατμόσφαιρας προκύπτει κατά τον ίδιο τρόπο όπως προκύπτει η ρύπανση 
του νερού από τους ρύπους της ατμόσφαιρας, δηλαδή με την ξηρή και την υγρή 
απόθεση. Προκειμένου όμως να μη χρειαστεί να ανατρέχετε συνεχώς στη 19η 
Ενότητα, θα επαναλάβουμε και εδώ πώς δημιουργείται η ρύπανση της ατμόσφαιρας 
και πως από τους ρύπους της ατμόσφαιρας δημιουργείται η ρύπανση του εδάφους. 

 
Η ρύπανση του εδάφους από τους ρύπους της ατμόσφαιρας προκύπτει κατά 

ακριβώς τον ίδιο τρόπο, όπως προκύπτει και η ρύπανση του νερού από τους ρύπους 
της ατμόσφαιρας. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας έχει ανθρωπογενή προέλευση,     
δηλαδή κυρίως από τις διαδικασίες καύσης των καυσίμων, αλλά και φυσική 
προέλευση, όπως π.χ. από εκρήξεις ηφαιστείων ή από καταιγίδες κ.λπ.  Οι 
σπουδαιότεροι ρύποι που έχουν καταλήξει στην ατμόσφαιρα και είναι σημαντικοί για 
τη ρύπανση του εδάφους είναι: Το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, τα 
αιωρούμενα σωματίδια, τα βαρέα μέταλλα, οι οργανικές ενώσεις, οι ραδιενεργές 
ουσίες κ.λπ. Όλοι αυτοί οι ρύποι (εφ’ όσον δεν έχουν υποστεί προηγουμένως χημικό 
μετασχηματισμό σε άλλες ουσίες) καταλήγουν στο έδαφος με δύο τρόπους, δηλαδή 
με την ξηρή και με την υγρή απόθεση, που έχουμε περιγράψει περισσότερες φορές. 
Παρ ۥόλα αυτά όμως επαναλαμβάνουμε εν συντομία τις δύο αυτές έννοιες, δηλαδή την 
ξηρή και την υγρή απόθεση των ρύπων της ατμόσφαιρας επάνω στο έδαφος. 

Ξηρή Απόθεση των Ρύπων της Ατμόσφαιρας επάνω στο Έδαφος 
Όταν ένας ρύπος που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι αέριο είτε είναι 
σωματίδιο, έρθει σε επαφή με το έδαφος, είναι δυνατόν ένα μέρος του ρύπου αυτού 
να αποτεθεί επάνω στο έδαφος. Αυτό ονομάζεται ξηρή απόθεση του ρύπου στο 
έδαφος. 
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Υγρή Απόθεση των Ρύπων της Ατμόσφαιρας επάνω στο Έδαφος 
Ένας ρύπος που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, είτε αυτός είναι αέριο είτε είναι 
σωματίδιο, μπορεί να βρεθεί είτε μέσα σε ένα σύννεφο και να αντιδράσει με τις 
σταγόνες του νερού που είναι στο σύννεφο, είτε όμως να βρεθεί και κάτω από ένα 
σύννεφο την ώρα που βρέχει και να παρασυρθεί από τη βροχή. Έτσι και με τους δύο 
αυτούς τρόπους ο ρύπος καταλήγει με τη βροχή επάνω στο έδαφος. Αυτό ονομάζεται 
υγρή απόθεση του ρύπου στο έδαφος. 

Επομένως ρύποι που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα μπορούν είτε  με την ξηρή 
είτε με την υγρή απόθεση να καταλήξουν στο έδαφος ρυπαίνοντάς το. Τι επενέργειες 
έχει όμως στο έδαφος η ρύπανση του εδάφους από τους ρύπους που προέρχονται από 
την ατμόσφαιρα; 

Οξίνιση του Εδάφους 
Δύο σημαντικοί ρύποι που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα είναι το διοξείδιο του θείου 
(δηλαδή του θειαφιού) και το διοξείδιο του αζώτου. Όταν αυτοί οι δύο ρύποι ενωθούν 
με το νερό της βροχής δημιουργούν στο τέλος οξέα, δηλαδή από την ένωση του 
διοξειδίου του θείου με το νερό προκύπτει θειικό οξύ (δηλαδή κοινώς βιτριόλι) και 
από την ένωση του διοξειδίου του αζώτου με το νερό προκύπτει νιτρικό οξύ. Έτσι 
όταν στο έδαφος καταλήξουν από την ατμόσφαιρα τα οξέα  θειικό και νιτρικό οξύ 
δημιουργείται οξίνηση του εδάφους με τις εξής συνέπειες 

• Η οξίνηση του εδάφους δημιουργεί τη Διάλυση των θρεπτικών ουσιών των 
φυτών που βρίσκονται στο έδαφος με αποτέλεσμα βλάβες στις ρίζες των 
φυτών. 

• Η οξίνηση του εδάφους δημιουργεί τη Διάσπαση των ενώσεων που 
βρίσκονται στο έδαφος και περιέχουν βαρέα μέταλλα με αποτέλεσμα την 
απελευθέρωσή των βαρέων μετάλλων. 

• Η οξίνηση του εδάφους είναι επιβλαβής για χρήσιμους μικροοργανισμούς του 
εδάφους. 

Βαρέα Μέταλλα 
Άλλοι ρύποι που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και καταλήγουν στο έδαφος είναι τα 
βαρέα μέταλλα. Στα βαρέα μέταλλα έχουμε αναφερθεί περισσότερες φορές. Σήμερα 
θα ασχοληθούμε με αυτά τα βαρέα μέταλλα που δημιουργούν προβλήματα στο 
έδαφος. Μερικά βαρέα μέταλλα που καταλήγουν στο έδαφος από την ατμόσφαιρα,  
όπως είναι ο σίδηρος, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός  ανήκουν όπως και 
για τον άνθρωπο, στις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες των φυτών (βέβαια σε μικρές 
ποσότητες, δηλαδή σε ίχνη). Σε μεγάλες ποσότητες όμως επιδρούν τοξικά στα φυτά. 
Προβληματικά βαρέα μέταλλα για το έδαφος εν γένει είναι ο μόλυβδος, το κάδμιο,    
ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το χρώμιο, το νικέλιο και ο υδράργυρος. Έτσι π.χ. ο 
μόλυβδος παρεμποδίζει στα φυτά την ανάπτυξη των ριζών και την πρόσληψη των 
τροφών και επηρεάζει στον άνθρωπο το κεντρικό νευρικό σύστημα. Το κάδμιο 
επιδρά τοξικά στους μικροοργανισμούς του εδάφους, μειώνει την παραγωγή και 
επηρεάζει στον άνθρωπο τη λειτουργία των νεφρών και του μεταβολισμού. 
Για όλα όμως τα βαρέα μέταλλα ισχύει: 

• Στο έδαφος δεν αποικοδομούνται, δηλαδή δε διασπώνται αλλά ούτε και 
μετακινούνται. Επομένως μία επιβάρυνση του εδάφους με βαρέα μέταλλα 
σχεδόν δε μπορεί να αντιστραφεί. 

• Πολύ πριν διαπιστωθεί μία διαταραχή της ανάπτυξης φυτών, λόγω της 
επιβάρυνσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα, είναι δυνατό τα φυτά αυτά να 
έχουν γίνει ακατάλληλα τόσο για τον άνθρωπο, όσο και σαν ζωοτροφή. 
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• Οι ρίζες των φυτών αποθηκεύουν τα βαρέα μέταλλα περισσότερο από ότι οι 
βλαστοί. Τα δε κλαδιά και τα φύλλα των φυτών αποθηκεύουν τα βαρέα 
μέταλλα περισσότερο από ότι οι σπόροι. 

Οργανικές Ενώσεις 
Άλλοι ρύποι που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και καταλήγουν στο έδαφος  είναι οι 
οργανικές ενώσεις υδρογονάνθρακες, διοξίνες κ.λπ.. Οργανικές ενώσεις ονομάζονται 
αυτές οι χημικές ενώσεις που περιέχουν το στοιχείο άνθρακα. Αρκετές εξ αυτών δεν 
επιβαρύνουν τα φυτά άμεσα, διότι δεν απορροφώνται από τις ρίζες των φυτών.    
Προσκολλώνται όμως με μικρούς κόκκους χώματος στις εξωτερικές επιφάνειες των 
φυτών επιβαρύνοντας έτσι μέσω της τροφικής αλυσίδας τόσο τα ζώα όσο και τον 
άνθρωπο. 

Ραδιενεργές Ουσίες 
Ένα είδος ρύπων της ατμόσφαιρας που μπορούν να επιβαρύνουν το έδαφος είναι οι 
λεγόμενες ραδιενεργές ουσίες. Όπως έχω προαναφέρει, αν … «αντέξετε» 
διαβάζοντας την Ιστοσελίδα μου μέχρι το τέλος των Ενοτήτων μας θα Σας κάνω μία 
πάρα πολύ εκλαϊκευμένη περιγραφή «Πυρηνικής Φυσικής». Με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις στα εξής σημαντικά ερωτήματα: 

• Πώς λειτουργεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα; 
• Τι συμβαίνει κατά την έκρηξη μίας ατομικής βόμβας ή μίας βόμβας 

υδρογόνου; 
• Τι συμβαίνει στον Ήλιο μας; 
• Πώς θα λυθεί στο μέλλον το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας με την 

κατασκευή εργοστασίων που θα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως 
λειτουργεί ό Ήλιος μας; 

Όλα τα προηγούμενα θα τα εξηγήσουμε αργότερα με πάρα πολύ απλό και κατανοητό 
τρόπο, δίχως να προϋποθέτουμε τις οποιεσδήποτε γνώσεις (βεβαίως Θεού θέλοντος, 
διότι πλησιάζω τα 84, ευτυχώς όμως δίχως να υποπτεύομαι ακόμη «τελευτήν του 
βίου»). Πιστέψτε με δε, ότι θα τα καταλάβετε όλα όσα θα Σας εξηγήσω. Αυτό έχει 
συμβεί περισσότερες φορές στο παρελθόν! Εσείς μόνο υπομονή να έχετε. Έτσι, όταν 
θα ασχοληθούμε με αυτό το Κεφάλαιο, το οποίο αποκαλούμε «Ακτινοβολίες», θα 
Σας εξηγήσουμε, ότι υπάρχουν ουσίες που λέγονται ραδιενεργές και είναι επικίνδυνες 
για την υγεία του ανθρώπου. Μία τέτοια ουσία είναι το καίσιο, που απελευθερώθηκε 
με το ατύχημα στο Τσερνομπίλ και έχει επιβαρύνει αρκετές δασώδεις περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποτέλεσμα σε διάφορα δασικά προϊόντα, όπως τα άγρια 
μανιτάρια να έχουμε υπέρβαση των επιτρεπόμενων τιμών ραδιενέργειας. 
Β. Ρύπανση του Εδάφους από τις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες 
Ο 2ος τρόπος ρύπανσης του εδάφους προέρχεται, όπως ήδη έχουμε εξηγήσει, από τις 
Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Δραστηριότητες. 

Γεωργικά Φάρμακα 
Στη γεωργία χρησιμοποιούνται γεωργικά φάρμακα. Προς αποφυγήν δημιουργίας 
ρύπων είναι επιτακτική η προσεκτική χρήση αυτών των φαρμάκων. Διότι π.χ. η μη 
σωστή χρήση ζιζανιοκτόνων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις επόμενες 
καλλιέργειες. Επίσης ορισμένα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα μπορούν να βλάψουν 
και άλλους ζωικούς οργανισμούς του εδάφους (δηλαδή εκτός από αυτούς που πρέπει 
να εξολοθρεύσουν). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπό δυσμενείς συνθήκες δραστικές 
ουσίες των γεωργικών φαρμάκων μπορούν να παρασυρθούν από τον αέρα και να 
καταλήξουν μέσω της ατμόσφαιρας στο έδαφος. Οι δραστικές ουσίες αυτών των 
γεωργικών φαρμάκων είναι πιο πιθανόν να καταλήξουν σε διαφορετική περιοχή απ’ 
αυτήν, όπου θεωρήθηκε σκόπιμη η χρήση τους. Μάλιστα έχει διαπιστωθεί, ότι μέχρι 
και τα 90% της ποσότητας των δραστικών ουσιών των γεωργικών φαρμάκων   
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μπορούν να παρασυρθούν από τον άνεμο. Τα γεωργικά φάρμακα με τα μεγαλύτερα 
προβλήματα παγκοσμίως είναι οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες με σημαντικότερο 
αντιπρόσωπό τους το περίφημο DDT,  που χρησιμοποιήθηκε σε πολύ μεγάλες 
ποσότητες μετά τον 1ο παγκόσμιο πόλεμο. Επειδή το DDT πολύ δύσκολα 
αποικοδομείται μπορεί να εντοπιστεί ακόμη και σήμερα στους πάγους των πόλων της 
γης. Άλλη προβληματική ουσία είναι το μυκητοκτόνο εξαχλωροβενζόλιο. Πολλά από 
τα βλαβερά γεωργικά φάρμακα, όπως π.χ. το DDT έχουν ήδη απαγορευτεί. 

Λιπάσματα 
Μία άλλη κατηγορία ουσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία είναι τα λιπάσματα. 
Χρήση του εδάφους δίχως λίπανση δεν είναι δυνατή, διότι λόγω της καλλιέργειας,   
της βοσκής αλλά και άλλων διαδικασιών, όπως της διάβρωσης του εδάφους, της 
απόπλυσης του εδάφους κ.λπ. χάνονται θρεπτικές ουσίες του εδάφους που πρέπει να 
αναπληρωθούν. Η υπέρμετρη χρήση λιπασμάτων όμως δημιουργεί προβλήματα στο 
έδαφος. Παραδείγματα είναι τόσο η νιτροποίηση του εδάφους από την υπέρμετρη 
χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, όσο και τα βαρέα μέταλλα, όπως π.χ. το κάδμιο και ο 
χαλκός. 

Ζωοτροφές 
Μία άλλη κατηγορία ουσιών που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία είναι οι 
ζωοτροφές, οι οποίες μπορούν να περιέχουν βαρέα μέταλλα (όπως π.χ. κάδμιο και 
χαλκό) ή και αντιβιοτικά ένα μέρος των οποίων τελικά καταλήγει στο έδαφος. 

 
Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επομένη 21η Ενότητά μας θα περιγράψουμε 

κατ ۥαρχάς τον 3ο τρόπο ρύπανσης του εδάφους, δηλαδή τη ρύπανση του εδάφους από 
τη μη σωστή διάθεση των λυμάτων, όπου λύματα είναι τα απόνερα. Κατόπιν όμως θα 
ξεκινήσουμε με την περιγραφή του 4ου και τελευταίου τρόπου ρύπανσης του εδάφους, 
δηλαδή της ρύπανση του εδάφους από τη μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων. 

Η ρύπανση του εδάφους από τη μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων είναι το 
σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Πατρίδος μας και μπορούμε να το 
παρομοιάσουμε με μία ωρολογιακή βόμβα που ήδη χτυπά και αλλοίμονο μας αν την 
αφήσουμε να εκραγεί. Όλα αυτά όμως στην επομένη 21η Ενότητά μας. 
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21η Ενότητα:   

Ρύπανση και Προστασία του Εδάφους Ι Ι. 
Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Ορθή Διάθεση των 
Λυμάτων. Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Σωστή Διάθεση 
των Απορριμμάτων. 
 

Σύντομη Επανάληψη της 20ής Ενότητας 
Στην προηγούμενη 20ή Ενότητα ξεκινήσαμε να περιγράφουμε την ρύπανση και 

την προστασία του 3ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή του εδάφους. 
Έτσι κατ' αρχάς περιγράψαμε τις σημαντικότερες απειλές που δέχεται το έδαφος, 
δηλαδή την Διάβρωση, την Απερήμωση, την Μείωση της Οργανικής Ύλης, την 
Σφράγιση, την Συμπίεση, την Μείωση της Βιοποικιλότητας, την Αλάτωση, τις 
Πλημμύρες και τις Κατολισθήσεις και τέλος την Ρύπανση του εδάφους. 

Με την Ρύπανση του εδάφους ασχοληθήκαμε εντατικότερα, επειδή η ρύπανση 
του εδάφους ανήκει πολύ περισσότερο στο αντικείμενο της Ιστοσελίδας μας (ενώ οι 
υπόλοιπες απειλές του εδάφους θα μπορούσαν να περιγραφούν και σε μία παράδοση 
π.χ. για Γεωλογία ). 

Περιγράψαμε δε, ότι η ρύπανση του εδάφους προκύπτει με 4 διαφορετικούς 
τρόπους, δηλαδή:  

Α Από τους ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα,  
Β. Από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες,  
Γ. Από τη μη ορθή διάθεση των λυμάτων, όπου λύματα είναι τα απόνερα και  
Δ. Από τη μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων. 

Στην προηγούμενη 20ή Ενότητα περιγράψαμε αναλυτικά τους δύο πρώτους τρόπους 
ρύπανσης του εδάφους, δηλαδή τη ρύπανση του εδάφους Α. Από τους ρύπους που 
βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και Β. Από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες. 

Σήμερα θα ολοκληρώσουμε την ρύπανση και προστασία του εδάφους που 
προκύπτει Γ. Από τη μη ορθή διάθεση των λυμάτων και Δ. Από τη μη σωστή 
διάθεση των απορριμμάτων. 

Γ. Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Ορθή Διάθεση των Λυμάτων 
Όπως εξηγήσαμε στην 18η Ενότητα, σελ. 168, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταναλώνεται στα νοικοκυριά κατά μέσον όρο ένας όγκος νερού περίπου 150 
λίτρων για κάθε άτομο και για κάθε ημέρα. Αν εξαιρέσουμε ένα μέρος αυτού του 
νερού, που π.χ. χρησιμοποιείται σαν πόσιμο νερό ή για το πότισμα του κήπου, το 
μεγαλύτερο μέρος του νερού εμφανίζεται μετά τη χρήση του στην τουαλέτα, καθώς 
επίσης και μετά τη χρήση του για το πλύσιμο του προσώπου, του σώματος, των 
πιάτων, των ρούχων κ.λπ. υπό τη μορφή του λύματος, δηλαδή του απόβλητου, 
δηλαδή του ακάθαρτου νερού, που πρέπει να απομακρυνθεί. 

Έτσι τα οικιακά λύματα περιέχουν διάφορες βλαβερές ουσίες, όπως π.χ. διάφορες 
οργανικές ουσίες που προέρχονται π.χ. από τα υπολείμματα φαγητών, καθώς και 
φωσφορικά άλατα που προέρχονται από τη χρήση των απορρυπαντικών. Επίσης τα 
οικιακά λύματα περιέχουν βακτηρίδια και ιούς. Στη χώρα μας όμως ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σύστημα αποχέτευσης 
λυμάτων, με αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν σε ένα βόθρο, που θα έπρεπε να 
ήταν, αλλά σπάνια είναι, στεγανός. Έτσι τα λύματα αυτά καταλήγουν στο έδαφος 
ρυπαίνοντάς το. 
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Όσα αναφέραμε για τα λύματα των νοικοκυριών ισχύουν πολλές φορές και για τα 
λύματα βιοτεχνιών, βιομηχανιών κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ρύποι που 
βρίσκονται στα λύματα αυτά είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από ότι στην περίπτωση των 
νοικοκυριών, αφού σε αυτά τα λύματα μπορούν να περιέχονται π.χ. βαρέα μέταλλα ή 
επικίνδυνες οργανικές ενώσεις κ.λπ. 

Η μη ορθή διάθεση των λυμάτων έχει λοιπόν σαν συνέπεια την ρύπανση του 
εδάφους. Προστασία του εδάφους σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται με τον 
τρόπο που περιγράψαμε στην 19η Ενότητα, σελ. 182, όταν δηλαδή τα λύματα δεν 
οδηγηθούν στο έδαφος, αλλά σε μία εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των 
λυμάτων.  

Δ. Ρύπανση του Εδάφους από τη μη Σωστή Διάθεση των Απορριμμάτων 
Την ρύπανση του εδάφους από τη μη σωστή διάθεση των απορριμμάτων την 
περιγράψαμε αναλυτικά στην 1η Ενότητα, όταν θέλαμε να Σας δείξουμε σε τι στυλ θα 
γίνεται η περιγραφή της ύλης, έτσι ώστε γρήγορα να αποφασίσετε, αν έχει έννοια να 
σπαταλάτε τον χρόνο Σας ασχολούμενοι με την Ιστοσελίδα μου. 

Η περιγραφή όμως της ρύπανσης του εδάφους από τη μη σωστή διάθεση των 
απορριμμάτων ανήκει οργανικά ακριβώς σε αυτήν εδώ τη θέση, γι' αυτό θα την 
μεταφέρουμε εδώ με λίγες απαραίτητες αλλαγές: 

Ιστορική Αναδρομή 
Σήμερα στην Πατρίδα μας δημιουργούνται ετησίως περίπου 6 εκατομμύρια τόνοι 
στερεών αποβλήτων. Σε σύγκριση με τα βουνά των απορριμμάτων της σημερινής 
καταναλωτικής κοινωνίας οι ποσότητες σκουπιδιών της εποχής πριν από τη 
βιομηχανική επανάσταση (που ξεκίνησε περίπου το 1760 στην Μεγάλη Βρετανία) 
ήταν ελάχιστες. Αυτό βέβαια οφειλόταν στο γεγονός  ότι η πλειονότητα του 
πληθυσμού ήταν φτωχή. Έτσι π.χ. τα υπόλοιπα της κουζίνας χρησιμοποιούνταν σαν 
τροφή για τα κατοικίδια ζώα όπως για κότες, κουνέλια, κατσίκες, πρόβατα κ.λπ. Όταν 
σκίζονταν π.χ. τα ρούχα όπως παντελόνια, πουκάμισα, κάλτσες  κ.λπ. ή τα παπούτσια, 
τα επιδιόρθωναν. Έπιπλα ή ένα καλό κουστούμι έπρεπε να διατηρηθούν για μια 
ολόκληρη ζωή. 

Ό,τι όμως έμενε και δε μπορούσε να αξιοποιηθεί από σκουπίδια και απόνερα, 
κατέληγαν στο χαντάκι του δρόμου, δίπλα στο σπίτι, στο επόμενο ρυάκι κ.λπ.. Οι 
δρόμοι και τα σοκάκια των παλαιών πόλεων ήταν παράδεισος για κότες, χήνες κ.λπ., 
αλλά και για αρουραίους και ζωύφια και μύριζαν ακαθαρσίες. Οι συνέπειες αυτών 
των καταστροφικών καταστάσεων για την υγεία δεν άργησαν να έρθουν: Λοιμοί και 
επιδημίες θέριζαν. Πανούκλα και χολέρα αποδεκάτιζαν επί αιώνες. ολόκληρες πόλεις 
και περιοχές. 

Πολύ αργότερα κατανοήθηκε η σημασία της υγιεινής για την καταπολέμηση των 
ασθενειών. Τότε πρωτοεμφανίστηκε η οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Μεγάλη παράδοση έχει η πόλη του Αμβούργου της Γερμανίας, η οποία το 1560, 
εξέδωσε την 1η Διάταξη για την οργανωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων. 

 
Θεωρώ όμως απαραίτητο να επαναλάβω εδώ το έτος, δηλαδή το 1560, στο οποίο 

ελήφθη η επαναστατική αυτή πρωτοβουλία. Δηλαδή στη Γερμανία ξεκίνησε η 
οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων το έτος 1560, δηλαδή ένα έτος, όπου οι 
Έλληνες ζούσαν πλέον στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό. Βέβαια υπάρχει και 
σήμερα Έλληνας Καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης που προσπαθεί να μας πείσει, 
ότι περνούσαμε ωραία με τους Τούρκους, αφού όπως είπε ανταλλάσαμε και 
συνήθειες όπως π.χ. ότι μας έμαθαν οι Τούρκοι …να τρώμε με τα δάκτυλα από κοινό 
ταψί. Τρομάρα του! 
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Για αναλογιστείτε Σας παρακαλώ: Αυτοί οι Γερμανοί, που το 1560 έμαθαν να 
αντιμετωπίζουν οργανωμένα τα απορρίμματά τους, είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί οι 
οποίοι έκαναν βασίλισσά τους 5, 5 αιώνες νωρίτερα (απεβίωσε το 991) την 
Πριγκίπισσα του Βυζαντίου Θεοφανώ (σύζυγος του Αυτοκράτορα της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους Όθωνα του Β' ). Την Βασίλισσα 
Θεοφανώ θαύμαζε ο Γερμανικός λαός αλλά ζήλευαν οι Αυλικοί, επειδή έμαθε τους 
Γερμανούς να τρώνε με πιρούνι (και όχι με τα χέρια .όπως μέχρι τότε) και επειδή 
έκανε καθημερινά μπάνιο, αφού είναι γνωστό, ότι η απλυσιά ήταν πάγια τακτική των 
δυτικοευρωπαίων την εποχή εκείνη και μάλιστα περηφανεύονταν γι’ αυτήν την 
απλυσιά. Επί πλέον οι Αυλικοί ζήλευαν την Θεοφανώ επειδή ήξεραν, ότι προήρχετο 
από έναν ανώτερο πολιτισμό (αυτά τα λένε οι Γερμανοί, δεν τα λέω εγώ). 

Συνοψίζουμε λοιπόν: Στο Βυζάντιο την εποχή της Θεοφανούς έτρωγαν με 
πιρούνια και έκαναν μπάνιο. Πεντέμισυ αιώνες αργότερα προοδεύσαμε, …. αφού οι 
Τούρκοι μας έμαθαν να τρώμε με τα δάχτυλα από κοινό ταψί.  

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ρίχαρντ φον Βάιτσζεκερ 
αναφέρθηκε στην συνεισφορά της Θεοφανούς στον εκπολιτισμό της Γερμανίας ενώ 
οι …δικοί μας ? αναφέρονται στην συνεισφορά των εκ της Νοτιοανατολικής 
Μογγολίας. ορμώμενων Γειτόνων μας. 

Παρεμπιπτόντως, επειδή δεν είμαι ιδιαίτερα γνώστης της τωρινής Ελληνικής 
πραγματικότητας, δεν γνωρίζω πόσοι Έλληνες έχουν ακούσει κάτι για τη Θεοφανώ, 
και αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα που να την θυμίζει (αφού είναι «προοδευτικό» να 
διαγράψουμε τα πάντα που θα μας έκαναν υπερήφανους), αλλά αναφέρω μόνο μία 
από τις περισσότερες περιπτώσεις, στις οποίες  … οι Γερμανοί αναφέρονται στην 
Θεοφανώ: Στην ιστορική Γερμανική μεγαλούπολη της Κολωνίας, στην εκκλησία  του 
Αγ. Παντελεήμονος, δηλαδή μίας από τις 12 βασιλικές ρωμανικού ρυθμού που 
υπάρχουν στη πόλη αυτή, κρύβεται ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής, της 
γερμανικής αλλά  και ολόκληρης της ευρωπαϊκής ιστορίας. Μέσα στον Ιερό αυτό 
Ναό σώζεται μέχρι σήμερα, εδώ και περισσότερα από 1000 χρόνια  ο τάφος της 
αυτοκράτειρας της Γερμανίας Θεοφανούς. Επί πλέον προς τιμή της Ελληνίδας αυτής, 
που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη γερμανική αλλά και στην πανευρωπαϊκή ιστορία, 
υπάρχει σήμερα στην πόλη της Κολωνίας πλατεία και οδός με το όνομα της 
Θεοφανούς, καθώς επίσης το Πειραματικό Γυμνάσιο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» και 
Σύλλογος Φίλων της Θεοφανούς.   

Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μεταφέρω ελεύθερα τη φράση από την 
τραγωδία  «Άμλετ» του Σαίξπηρ: «Something is rotten in the state of Denmark» στην 
περίπτωσή μας: «Κάτι βρωμάει στη χώρα της Ελλάδος»………  

Σε μία άλλη Ενότητα θα σας εξηγήσω, τί τεράστιες εξελίξεις συνέβαιναν στην 
Κεντρική Ευρώπη, όταν εμείς ζούσαμε στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό και τι 
δυνατότητες θα υπήρχαν για την εξέλιξη της Ελλάδος σε ισότιμη χώρα με τις άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν είχε υπάρξει ο επάρατος τούρκικος ζυγός. 
 

Επιστρέφουμε όμως στο αντικείμενό μας. Άλλοι σημαντικοί σταθμοί στην 
οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι: 

• 1885: Αμβούργο. Απόφαση σύμφωνα με την οποία η απαλλαγή από τα 
απορρίμματα είναι υπόθεση των κοινοτήτων. 

• 1893: Αμβούργο. Κατασκευή της 1ης εγκατάστασης για την καύση των 
απορριμμάτων.   

• 1897: Νέα Υόρκη. Έναρξη της λειτουργίας της πρώτης εγκατάστασης για τη 
διαλογή των απορριμμάτων. Στην εγκατάσταση αυτή γινόταν με το χέρι 
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διαλογή χαρτιού, ρούχων, μετάλλων, δέρματος, μπουκαλιών κ.λπ. από έναν 
ιμάντα που έφερνε τα απορρίμματα. Τα υπόλοιπα απορρίμματα κατέληγαν σε 
μία εγκατάσταση καύσης, όπου παραγόταν ατμός. 

Με την οικονομική πρόοδο των περισσοτέρων χωρών, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές στη συμπεριφορά των πολιτών. Δίπλα στα 
είδη με μεγάλη διάρκεια ζωής, παρουσιάστηκαν όλο και περισσότερα είδη «μιας 
χρήσης», που μετά τη χρησιμοποίησή τους κατέληγαν στο σκουπιδοτενεκέ, για να 
αντικατασταθούν από νέα. Επισκευή, μαντάρισμα, επιδιόρθωση κ.λπ. δεν άξιζαν 
πλέον τον κόπο, πολλές φορές δε κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον δυνατόν. Ακόμη και 
ακριβά είδη όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων κ.λπ. δεν 
χρησιμοποιούνταν πια μέχρι να αχρηστευτούν, αλλά τα αντικαθιστούσαν από πιο 
ωραία σε σχήμα και εμφάνιση, πιο λειτουργικά ή απλώς πιο μοντέρνα. Συχνά, η 
διάρκεια χρήσης μιας συσκευής δεν ορίζεται από τεχνικής πλευράς, αλλά από τη 
μόδα. 

Όλο και μεγαλύτερη σημασία για την «εικόνα» ενός προϊόντος και κατά συνέπεια 
για τη δυνατότητα πώλησής του, απέκτησε ο τρόπος συσκευασίας του. Έτσι επόμενο 
ήταν η συσκευασία να γίνεται όλο και πιο έγχρωμη, πιο εκλεπτυσμένη και πιο 
δαπανηρή. Τα έξοδα συσκευασίας είναι σε πολλά προϊόντα υψηλότερα από την αξία 
του περιεχομένου. Αλλά και το βάρος της συσκευασίας είναι πολλές φορές 
μεγαλύτερο του βάρους του περιεχομένου. 

 
 

Ιστορική Εξέλιξη της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Ελλάδα 
Στη χώρα μας κατ’ αρχάς κυριαρχούσε… το χάος. Ο κάθε πολίτης δρούσε μέχρι προ 
τινός με το μότο: «Τα απορρίμματα τα πηγαίνω οπουδήποτε αρκεί να είναι μακριά 
από εμένα», π.χ. στο κοντινό οικόπεδο, στο κοντινό δάσος, στο μακρινό αγρό, στην 
απόμερη παραλία, μέσα στη ρεματιά κ.λπ. Έτσι καταγράφηκαν βάσει των στοιχείων 
του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), 
διαχρονικά συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 3036 ενεργοί και ανενεργοί «Χώροι 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων», δηλαδή ΧΑΔΑ. 
Εκτός των αστικών αποβλήτων υπάρχουν και άλλες κατηγορίες αποβλήτων: 

• Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων (π.χ. απόβλητα 
από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, απόβλητα υγειονομικών μονάδων, 
οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής, απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και 
βιομηχανίας, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων). 

• Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα. 
• Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
• Εξορυκτικά απόβλητα. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών συνεχίζει να επιδρά σημαντικά στις 
ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στη χώρα μας, οι οποίες 
παρουσιάζουν μείωση.   

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ 
Ένας Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ σημαίνει, ότι τα απόβλητα 
κατέληγαν σε μία ανεξέλεγκτη «χωματερή», δηλαδή ένα χώρο, όπου ο καθένας 
μπορούσε να «ξεφορτωθεί» ό,τι δε χρειαζόταν, όπως π.χ. κοινά σκουπίδια, γυαλιά, 
μέταλλα, παλιές συσκευές, πλαστικά κ.λπ. Αφού η χωματερή ήταν ανεξέλεγκτη, 
σύνηθες φαινόμενο ήταν οι πυρκαγιές τα καλοκαίρια με τον κίνδυνο της μετάδοσης 
της πυρκαγιάς στις γύρω περιοχές. Εκτός αυτού όμως από αυτήν την καύση κυρίως 
των πλαστικών προέκυπταν εκτός των άλλων διοξίνες (με τις οποίες ασχοληθήκαμε 
εντατικά στην 5η Ενότητα, σελ.40) με ότι αυτό συνεπάγεται. Κανείς όμως δεν είχε 
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επιλέξει αυτές τις χωματερές και επομένως δεν είχε ελέγξει αν π.χ. οι τοποθεσίες 
αυτές ήταν ακατάλληλες.  

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε δύο παραδείγματα ακαταλληλότητας της 
τοποθεσίας μιας χωματερής:  

1. Παράδειγμα: Στραγγίσματα από τα ίδια τα απορρίμματα αλλά και μετά από 
ισχυρές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να περιέχουν ρύπους, που έτσι θα κατέληγαν 
στο έδαφος της χωματερής. Αν όμως το έδαφος της χωματερής ήταν εύκολα 
διαπερατό από τους ρύπους, τότε θα είχαμε ρύπανση του εδάφους. Αυτό σημαίνει, ότι 
(αν μας ενδιαφέρει η προστασία του εδάφους) για ένα μεγάλο αριθμό αυτών των 
ΧΑΔΑ θα πρέπει έναντι ενός μεγάλου οικονομικού κόστους οι ζημιές του εδάφους να 
επανορθωθούν.  

Εδώ ίσως έχει ενδιαφέρον, να Σας περιγράψω ένα ιστορικό γεγονός: Η Δυτική 
Γερμανία πριν τη συνένωση των δύο Γερμανιών προκειμένου να «ξεφορτωθεί» 
ορισμένα επικίνδυνα υλικά, τα έστελνε στην Ανατολική Γερμανία (η οποία είχε 
ανάγκη από συνάλλαγμα) και τα εναπόθεταν εκεί. Μετά την επανένωση των δύο 
Γερμανιών όμως η ενιαία Γερμανία είχε στο έδαφός της αυτά τα παλιά επικίνδυνα 
υλικά , κάτι το οποίο δεν επέτρεπε η νομοθεσία της ενιαίας Γερμανίας. Έτσι με ένα 
αρκετά μεγάλο κόστος έγιναν εργασίες για την αφαίρεσή τους! 

2. Παράδειγμα: Πολύ χειρότερη θα ήταν βέβαια η κατάσταση, αν συγχρόνως με 
το διαπερατό έδαφος είχαμε κάτω από το έδαφος της χωματερής έναν υπόγειο 
υδροφορέα, οπότε εκτός από τη ρύπανση του εδάφους θα είχαμε συγχρόνως και 
ρύπανση του νερού του υπόγειου υδροφορέα.  

Έτσι, μία σωστότερη ιστορική εξέλιξη θα ήταν, αν αντί να είχαν λειτουργήσει  
πολλοί ΧΑΔΑ, δηλαδή  ανεξέλεγκτες χωματερές, να είχαν λειτουργήσει μόνο λίγοι 
«Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων», δηλαδή ΧΥΤΑ,. 

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ 
Οι ΧΥΤΑ έχουν το πλεονέκτημα  ότι είναι χώροι, που έχουν επιλεγεί κατάλληλα. 
Δηλαδή προληπτικά το έδαφος κάτω από τον ΧΥΤΑ πρέπει να μην είναι εύκολα 
διαπερατό και κάτω από το έδαφος του ΧΥΤΑ να μην υπάρχει υπόγειος υδροφορέας. 
Ο ΧΥΤΑ όμως δεν επιτρέπει καν σε ρύπους να καταλήξουν στο έδαφος, αφού τα 
απορρίμματα έχουν μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος (π.χ. με γεωμεμβράνες, 
γεωυφάσματα, αποστραγγιστικό σύστημα).  

Έτσι τα στραγγίσματα είτε από τα ίδια τα απορρίμματα είτε μετά από 
βροχοπτώσεις μπορούν  να συγκεντρωθούν και να οδηγηθούν σε βιολογικό 
καθαρισμό.  

Κατά τη ζύμωση των οργανικών υλικών (υπόλοιπα φαγητών, κλαδιά, γρασίδι 
κ.λπ.) παράγεται βιοαέριο. Το βιοαέριο αυτό περιέχει κυρίως μεθάνιο (περίπου 50%. 
Το ποσοστό του μεθανίου μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο ανάλογα με τον ΧΥΤΑ, 
δηλαδή ανάλογα με την περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε οργανικά υλικά, με το 
υλικό επίστρωσης των απορριμμάτων και με το χρόνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ). 
Μερικές ιδιότητες του μεθανίου είναι: Είναι ένα πολύ καλό καύσιμο (είναι ένα από τα 
κύρια συστατικά του καυσίμου φυσικό αέριο), οπότε είναι σκόπιμο αντί να καταλήξει 
στην ατμόσφαιρα  να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας. Αυτή η 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο σα θερμότητα (π.χ. για τη θέρμανση 
κτηρίων), είτε μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όμως και για 
«συμπαραγωγή» τόσο θερμότητας όσο και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις 
ΧΥΤΑ στη χώρα μας στους οποίους παράγεται από το βιοαέριο ηλεκτρική ενέργεια, 
δηλαδή οι ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων, Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και  Π.Σ. Βόλου με 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 30 Μεγαβάτ (πολύ χοντρικά ισχύει, ότι με 1 
Μεγαβάτ καλύπτουμε τις ηλεκτρικές ανάγκες 1000 ατόμων).  
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Αν όμως το μεθάνιο του βιοαερίου καταλήξει στην ατμόσφαιρα, αυτό ενισχύει το 
βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», το οποίο είναι η κύρια αιτία 
για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή της γης μας (το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
και την κλιματική αλλαγή της γης μας τα περιγράψαμε εκτενώς στην 6η και 7η  
Ενότητα, βλέπε σελ. 47-67). Η συνεισφορά μιας ποσότητας μεθανίου στο βλαβερό 
«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» είναι 21 φορές ισχυρότερη από την 
ίδια ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 13, σελ. 52), κάτι που 
σημαίνει, ότι η εκπομπή του μεθανίου στην ατμόσφαιρα πρέπει με κάθε τρόπο να 
αποφευχθεί. Έτσι σε έναν ΧΥΤΑ το βιοαέριο που δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας καίγεται σε αυτό το τμήμα της εγκατάστασης του 
ΧΥΤΑ που ονομάζεται δαυλός καύσης. Με αυτόν τον τρόπο το μεθάνιο του 
βιοαερίου μετά την καύση του στο δαυλό καύσης καταλήγει στην ατμόσφαιρα όχι 
σαν μεθάνιο, αλλά σαν το προϊόν της καύσης, δηλαδή σα διοξείδιο του άνθρακα που 
είναι για το βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως 
προαναφέραμε, 21 φορές λιγότερο βλαβερό.  

Η απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ γίνεται με στρώσεις, οι οποίες 
συμπιέζονται μηχανικά. Στο τέλος κάθε ημέρας η ποσότητα των απορριμμάτων που 
αποτέθηκε επικαλύπτεται με αμμώδες ή αμμοχαλικώδες υλικό. Με αυτόν τον τρόπον 
αποφεύγεται: Το να παρασυρθούν τα απορρίμματα από τον άνεμο, η μετάδοση 
οσμών στο Περιβάλλον του ΧΥΤΑ κυρίως από τη δημιουργία του αερίου υδρόθειο 
(βλέπε Σελ. 33), η δημιουργία πυρκαγιών κ.α. 

Με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για έναν ΧΥΤΑ, δηλαδή επιλογή της 
τοποθεσίας του σε όχι εύκολα διαπερατό υπέδαφος, όχι επάνω από υπόγειο 
υδροφορέα, με μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος, περισυλλογή των στραγγισμάτων, 
καύση του μεθανίου ελαχιστοποιείται η ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου νερού 
και της ατμόσφαιρας. 

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η δημιουργία ΧΥΤΑ δεν είναι η βέλτιστη λύση 
(εκεί θα επανέλθουμε στη συνέχεια), αλλά όταν ήμασταν στο στάδιο που είχαμε μόνο 
πολλούς ΧΑΔΑ, θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε μόνο λίγους ΧΥΤΑ. 

Η προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα ωφεληθεί πολύ από το 
γεγονός, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αυτό για τον εξής λόγο: 
Αρκετές χώρες στην ΕΕ είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες γύρω από τα 
προβλήματα της προστασίας του Περιβάλλοντος (ίσως βέβαια επειδή έχουν 
μεγαλύτερη επιβάρυνση) από ότι εμείς και γι' αυτό έχουν δημιουργήσει αυστηρές 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές τις νομοθεσίες έχουν αποκτήσει 
Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και πρέπει εντός τακτών χρονικών διαστημάτων να γίνουν και 
κρατικές νομοθεσίες από όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας υλοποιείται μέσω της έκδοσης Νόμων, Διαταγμάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων. Η δε μη τήρηση αυτών των νομοθεσιών από ένα κράτος 
μέλος συνεπάγεται συχνά και «τσουχτερά» πρόστιμα για το κράτος αυτό, κάτι βέβαια 
που αναγκάζει τις χώρες να υλοποιούν τις απαιτήσεις των νομοθεσιών. Βάσει λοιπόν 
των όσων αναφέραμε προηγουμένως για την κατάσταση στη διαχείριση των 
αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν επόμενο να συμβεί ό,τι ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ): 

Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστήριο 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων σε Χώρους 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), αφού υπήρχαν τότε (δηλαδή το 2005) 
ακόμη 1128 ενεργοί ΧΑΔΑ. Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία για την αποκατάσταση 
των 1128 ΧΑΔΑ έως το 2009. 
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Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστική διαδικασία 
για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου 
παραπομπή της χώρας λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Και τούτο 
διότι είχαν απομείνει (δηλαδή το 2013) 396 ΧΑΔΑ (90 ενεργοί και 306 ανενεργοί). 

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014. Την ημέρα της εκδίκασης 
είχαν απομείνει 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανενεργοί). 

Η δικαστική απόφαση επέβαλε στην Ελλάδα «τσουχτερά» πρόστιμα που ήταν 
απομειούμενα, ανάλογα με τον αριθμό των ΧΑΔΑ που θα υπήρχαν τον Ιούνιο του 
2015. Έτσι οι Ελληνικές Αρχές ευελπιστούσαν, ότι το πρόστιμο θα απομειωθεί 
δραστικά με το ενδεχόμενο ακόμη και πλήρους μηδενισμού του στην περίπτωση που 
μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα είχαν αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ. Δυστυχώς όμως οι 
ΧΑΔΑ σήμερα ανέρχονται σε 64 και για τη λειτουργία τους πληρώνουμε πρόστιμα 
40.000 ευρώ/μηνιαίως. Συνολικά έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα για όλες τις 
περιβαλλοντικές παραβάσεις (δηλαδή όχι μόνο για τους ΧΑΔΑ ) 97 εκατομμύρια 
ευρώ πρόστιμα.  

Από όσα αναφέραμε στις τελευταίες παραγράφους γίνεται φανερό, πόσο θετικό 
είναι, το ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον εις ότι αφορά στην 
υγεία των πολιτών. Διότι, αν δεν υπήρχε η ανάγκη για εμάς να υλοποιήσουμε την 
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουμε τα «τσουχτερά» 
πρόστιμα λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας, θα είχαμε ακόμη αρκετές χιλιάδες  
«Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων» (ΧΑΔΑ). 

Ανακύκλωση 
Μέχρι τώρα αποφύγαμε σκοπίμως να αναφερθούμε στο ποια απόβλητα πρέπει να 
εναποτίθενται σε έναν ΧΥΤΑ, διότι υπάρχει και μία άλλη οπτική να δει κανείς τα 
απορρίμματα: Δηλαδή κάθε χώρα καταναλώνει πρώτες ύλες, όπως μέταλλα (π.χ. για 
την κατασκευή οικιακών συσκευών), ξυλεία (π.χ. για την παραγωγή χαρτιού), 
πετρέλαιο ( π.χ. για την παραγωγή πλαστικών) κ.λπ. προκειμένου να δημιουργήσει 
όλα αυτά τα υλικά, που στο τέλος γίνονται απορρίμματα. Για την απόκτηση όλων 
αυτών των πρώτων υλών είναι απαραίτητη καταρχάς μία σημαντική δαπάνη, ενώ 
συγχρόνως δημιουργείται και μία  εξάρτηση από τους κατέχοντες αυτές τις πρώτες 
ύλες. Κατόπιν τόσο για την απόκτηση όλων αυτών των πρώτων υλών, όσο και για τη 
δημιουργία όλων αυτών των υλικών που μετά το τέλος της χρήσης τους γίνονται 
απορρίμματα, καταναλίσκεται ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας όμως συνεπάγεται 
τόσο ρύπανση του Περιβάλλοντος γενικά, όσο και επιδείνωση του βλαβερού 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου (βλέπε σελ.51). Όπως προαναφέραμε, 
ένα μέρος αυτών των πρώτων υλών (μέταλλα, ξυλεία, πετρέλαιο κ.λπ.) καταλήγουν 
μετά την κατεργασία τους και τη χρήση τους, στις μάντρες για παλιοσίδερα, στους 
σκουπιδοτενεκέδες και στις χωματερές.  Έτσι αν ήταν δυνατόν, τις ήδη 
χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες που έγιναν απορρίμματα να τις κάνουμε με ειδικές 
διαδικασίες κατάλληλες για νέα χρήση, δηλαδή να τις ανακυκλώσουμε, τότε η 
ανακύκλωση θα είχε μία σειρά από θετικές συνέπειες, τις οποίες θα περιγράψουμε 
στο παράδειγμα της ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα σιδερένια εξαρτήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στην κατασκευή των αυτοκινήτων. Η επαναχρησιμοποίηση λοιπόν των 
απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) έχει σα συνέπεια:  

• Την εξοικονόμηση μίας ποσότητας πρώτων υλών (μετάλλευμα σιδήρου), η 
οποία θα ήταν αναγκαία για τη δημιουργία της ποσότητας των απορριμμάτων 
(σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυκλώθηκαν. Η  
εξοικονόμηση αυτή συνεπάγεται α) την εξοικονόμηση πόρων που 
αντιστοιχούν στο κόστος αγοράς της αντίστοιχης ποσότητας της πρώτης ύλης 
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(μετάλλευμα σιδήρου), β) την απεξάρτηση από τις χώρες που διαθέτουν την 
πρώτη ύλη (μετάλλευμα σιδήρου) και γ) τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων 
(μετάλλευμα σιδήρου) και για τις επόμενες γενεές, κάτι που είναι επιτακτική 
ανάγκη, βάσει των διεθνών υποχρεώσεων, τις οποίες έχει αναλάβει και η 
χώρα μας και περιγράφονται με τη γνωστή έννοια «βιώσιμη ανάπτυξη» (την 
οποία ορίσαμε στην 2η Ενότητα, βλέπε σελ. 20  και με την οποία θα 
ασχοληθούνε εντατικά σε άλλη Ενότητα).  

• Τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που πρέπει να ενταφιαστούν. Η 
μείωση αυτή είναι ίση με την ποσότητα των απορριμμάτων (σιδερένια 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που ανακυκλώθηκαν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται 
και μείωση του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (σιδερένια 
εξαρτήματα του αυτοκινήτου).  

• Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το ποσόν που θα ήταν 
απαραίτητο για την εξόρυξη, μεταφορά κ.λπ. της πρώτης ύλης (μετάλλευμα 
σιδήρου).  

• Τη μείωση της ρύπανσης του Περιβάλλοντος που αντιστοιχεί στη μείωση της 
κατανάλωσης αυτής της ενέργειας. 

• Τη μείωση των συνεπειών του βλαβερού ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου στο μέτρο που αντιστοιχεί στη μείωση της κατανάλωσης αυτής 
της ενέργειας. 

Η απαρίθμηση όλων αυτών των θετικών στοιχείων καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία 
που έχει η ανακύκλωση των απορριμμάτων. 

Θα μπορούσαμε βέβαια να φανταστούμε την ανακύκλωση ως εξής: 
Συγκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα σε ένα εργοστάσιο διαλογής και εκεί 
ξεχωρίζουμε ανά κατηγορίες τα διάφορα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό θα 
είχε όμως, εκτός των άλλων, το εξής μειονέκτημα. Τα διάφορα οργανικά υλικά όπως 
π.χ. υπόλοιπα φαγητών, ακαθαρσίες από «πάμπερς» κ.λπ. θα είχαν ρυπάνει άλλα 
ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, δέρμα, ύφασμα κ.λπ. καθιστώντας την 
ανακύκλωσή των προβληματική. Λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η «χωριστή 
συλλογή απορριμμάτων στην πηγή». 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή διαχείριση των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) βασίζεται στις εξής αρχές: 

Πρόληψη 
Μία πολύ έξυπνη έκφραση σε σχέση με τα απόβλητα είναι: «Το καλύτερο απόβλητο 
είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ!». Και πράγματι με τον σωστό σχεδιασμό των 
προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Π.χ. 
σχεδιάζουμε τη συσκευασία ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ποσότητα 
χαρτονιού που είναι αναγκαία για την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος. Η 
οποιαδήποτε άλλη λύση αντίκειται στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 

Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση 
Η επαναχρησιμοποίηση είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων, που, αν δεν 
επαναχρησιμοποιούνταν, θα κατέληγαν στα απορρίμματα. Παραδείγματα 
επαναχρησιμοποίησης είναι η επιστροφή γυάλινων μπουκαλιών μπύρας, γάλακτος, 
κρασιού κ.λπ. (αν κάποιο από τα προηγούμενα παραδείγματα Σας φαίνεται άγνωστο, 
πρέπει να γνωρίζετε, ότι αυτό ισχύει σε άλλες χώρες), επαναλαμβανόμενο γέμισμα 
μελανοδοχείων εκτυπωτών, επαναχρησιμοποίηση επίπλων ή ρούχων από άτομα που, 
εν αντιθέσει με τους αρχικούς χρήστες, δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα 
αγοράσουν καινούργια. Επίσης η επισκευή εν γένει οποιωνδήποτε αντικειμένων κ.λπ. 
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Ανακύκλωση 
Στην ανακύκλωση αναφερθήκαμε εκτενώς προηγουμένως.  Παραδείγματα 
ανακυκλώσιμων υλικών είναι: 
Χαρτί (όχι όμως αν είναι έντονα ρυπαρό, ή βρεγμένο ή τσαλακωμένο). 
Γυαλί (χρώματος λευκού, πράσινου και καφέ). 
Σιδηρούχα μέταλλα. 
Αλουμίνιο. Όπως και στο γυαλί το σημαντικό κέρδος στο αλουμίνιο δεν είναι η 
πρώτη ύλη αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαιτούμενη ενέργεια για την 
παραγωγή μιας ποσότητας αλουμινίου από την πρώτη ύλη βωξίτη είναι περίπου 50 
φορές μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ενέργεια της ίδιας ποσότητας αλουμινίου 
από ανακυκλωμένο αλουμίνιο. 
Πλαστικά. Η ανακύκλωσή τους ενδείκνυται, προκειμένου να αποφευχθούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εκπομπή διοξινών και φουρανίων κατά την 
καύση τους ή το γεγονός ότι δύσκολα αποικοδομούνται. 
Οργανικά υλικά. Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων ορίζει, ότι η ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που 
είναι βιοαποδομήσιμα και προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει (σε 
σχέση με την αντίστοιχη ποσότητα του έτους 1995) να μειωθεί στο 75% μέχρι το 
2010, στο 50% μέχρι το 2013 και στο 35% μέχρι το 2020 αντίστοιχα. Από τα 
οργανικά υλικά μπορεί να προκύψει λίπασμα, μεθάνιο κ.λπ. 
Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 29407/3508.  

Άλλου Είδους Ανάκτηση, π.χ. Ανάκτηση Ενέργειας 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάκτησης ενέργειας από τα απορρίμματα. Ο 
σημαντικότερος τρόπος είναι αυτός της καύσης των απορριμμάτων. Με καύση δεν 
εννοούμε βέβαια την ανεξέλεγκτη καύση των απορριμμάτων στις χωματερές Με τη 
μέθοδο της καύσης επιτυγχάνεται παραγωγή ενέργειας (που μπορεί να είναι μόνο 
θερμική, μόνο ηλεκτρική ή συμπαραγωγής, δηλαδή θερμικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας). Εκτός τούτου επιτυγχάνεται και μία σημαντική μείωση τόσο του όγκου 
όσο και του βάρους των απορριμμάτων μετά την καύση τους. Αυτό βέβαια έχει σα 
συνέπεια μία μεγάλη μείωση του απαιτούμενου χώρου για την τελική διάθεση των 
υπολειμμάτων. Είναι ευνόητο, ότι η μείωση του όγκου και του βάρους των 
απορριμμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση των απορριμμάτων που 
καταλήγουν στην καύση. Έτσι τιμές για τη μείωση του όγκου και του βάρους των 
απορριμμάτων έχουν μόνο έννοια, αν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις. Δύο πραγματικά  παραδείγματα είναι: Στην εγκατάσταση καύσης 
απορριμμάτων στο Weisweiler (βλέπε τη συνέχεια της παραγράφου) η μείωση του 
όγκου και του βάρους των απορριμμάτων μετά την καύση είναι κατά 90% και 70% 
αντίστοιχα.  Στην εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων στην Φρανκφούρτη της 
Γερμανίας οι τιμές αυτές είναι 90% και 75% αντίστοιχα.  

Η μέθοδος της καύσης δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό 
βέβαια έχει σχέση με τους φόβους των πολιτών για την απειλούμενη ρύπανση της 
ατμόσφαιρας από το όχι «καθαρό» καύσιμο, δηλαδή τα απορρίμματα. Εν αντιθέσει 
με την Ελλάδα όμως π.χ. στη Γερμανία λειτουργούν 68 εγκαταστάσεις καύσης 
απορριμμάτων, στην Ελβετία 30 και στην Αυστρία 10 (4 εκ των οποίων λειτουργούν 
μέσα στην πρωτεύουσα Βιέννη!). Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι πολύ καλά για πιο 
λόγο π.χ. οι Γερμανοί πολίτες εμπιστεύονται αυτήν την τεχνολογία, αφού συνόδευσα 
την αδειοδότηση μίας τέτοιας εγκατάστασης. Μάλιστα, αν δεν είχα συνταξιοδοτηθεί, 
είχε αποφασιστεί να γίνω ο Διευθυντής αυτής της Εγκατάστασης Καύσης 
Απορριμμάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Εγκατάσταση Καύσης 
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Απορριμμάτων στο Weisweiler της δυτικής Γερμανίας. Η εγκατάσταση αυτή 
βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου γερμανικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύσιμο το λιγνίτη της Εταιρείας RWE Energie AG, της οποίας ήμουν 
επί 20 χρόνια υπεύθυνος για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η τοποθεσία 
Weisweiler είναι κοντά στη γερμανική πόλη Άαχεν και κοντά στο 3εθνές σημείο 
Γερμανίας Βελγίου και Ολλανδίας. Έτσι ξέρω πολύ καλά την πληθώρα των 
μετρήσεων που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εκπομπής των ρύπων και την 
σωστή λειτουργία μίας τέτοιας εγκατάστασης. Έχει σίγουρα ενδιαφέρον να 
αναφερθώ κάπως εκτενέστερα σε αυτές τις απαραίτητες μετρήσεις: 

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 9 ρύπους (μονοξείδιο του άνθρακα, 
σωματίδια, οργανικά υλικά, ανόργανες ενώσεις του χλωρίου και του φθορίου, 
διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου) με συνεχή 
έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές. 

Περιοδικές μετρήσεις για 13 βαρέα μέταλλα, δηλαδή Cd(κάδμιο), Tl(θάλλιο), 
Hg(υδράργυρο), Sb(αντιμόνιο), As(αρσενικό), Pb(μόλυβδο), Cr(χρώμιο), 
Co(κοβάλτιο), Cu(χαλκό), Mn(μαγγάνιο), Ni(νικέλιο), V(βανάδιο), Sn(κασσίτερο), 
καθώς επίσης και για διοξίνες και φουράνια με έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες 
τιμές. 

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 5 μεγέθη που χρησιμεύουν στη 
μετατροπή των μετρηθέντων  συγκεντρώσεων των ρύπων υπό άλλες συνθήκες 
(ποσοστό του οξυγόνου στα καυσαέρια, θερμοκρασία, όγκος, υγρασία και πίεση των 
καυσαερίων). 

Καταγραφή 4 μεγεθών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της ορθής εκκίνησης της 
καύσης των απορριμμάτων και της λειτουργίας της εγκατάστασης καθαρισμού των 
καυσαερίων. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί, ότι τα επιτρεπόμενα όρια των εκπομπών όλων 
των ρύπων στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων είναι πολύ αυστηρότερα από 
ότι σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εγκατάσταση καύσης (βλέπε Οδηγία 2000/76/ΕΕ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό έχει βέβαια σα συνέπεια πολύ μεγάλες απαιτήσεις 
στην αποδοτικότητα της εγκατάστασης καθαρισμού των καυσαερίων, αλλά 
συγχρόνως και μεγάλο κόστος για αυτήν την εγκατάσταση. 

Τέλος θα εξηγήσουμε (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον ρύπο διοξείδιο του 
θείου, αν και το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους ρύπους), ότι μία εγκατάσταση 
καύσης απορριμμάτων όπως αυτή στο Weisweiler (που βρίσκεται δίπλα σε ένα 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με τις προδιαγραφές που περιγράψαμε 
προηγουμένως, όχι μόνο δε ρυπαίνει το Περιβάλλον, αλλά το «καθαρίζει»! Όπως 
αναφέραμε η εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων Weisweiler (στη συνέχεια απλώς 
«Εγκατάσταση») βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας RWE Energie AG με συνολική παραγόμενη 
ηλεκτρική ισχύ 1992 Μεγαβάτ, (στη συνέχεια απλώς «Εργοστάσιο»). Το 
«Εργοστάσιο» λοιπόν εκπέμπει εκτός των άλλων τον ρύπο διοξείδιο του θείου, οπότε 
η εκπομπή του διοξειδίου του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο δεν επιτρέπεται 
να ξεπερνά τα όρια εκπομπής των «Μεγάλων Θερμικών Μονάδων», δηλαδή τα 400 
χιλιοστά του γραμμαρίου (mg) διοξειδίου του θείου ανά κυβικό μέτρο (m3) 
καυσαερίων. Ένα μέρος του αέρα, που χρησιμοποιεί η «Εγκατάσταση» για την καύση 
των απορριμμάτων, είναι (αφού η «Εγκατάσταση» βρίσκεται κοντά στο 
«Εργοστάσιο») τα καυσαέρια που εκπέμπει  το «Εργοστάσιο» και επομένως περιέχει 
διοξείδιο του θείου σε περιεκτικότητα περίπου 400 mg ανά m3. Ο αέρας αυτός 
εγκαταλείπει την καπνοδόχο της «Εγκατάστασης» μετά την καύση των 
απορριμμάτων, οπότε επειδή τα όρια εκπομπής από την «Εγκατάσταση» είναι 
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αυστηρότερα από τα όρια εκπομπής του «Εργοστασίου», η εκπομπή του διοξειδίου 
του θείου από την «Εγκατάσταση» πρέπει να έχει μία μικρότερη τιμή των 400 mg 
ανά m3 και συγκεκριμένα η τιμή αυτή είναι 50 mg ανά m3. Επομένως η 
«Εγκατάσταση» πήρε από την ατμόσφαιρα ένα μέρος αέρα με διοξείδιο του θείου 
400 mg ανά m3 και απέδωσε αυτόν τον αέρα στην ατμόσφαιρα με 50 mg ανά m3 και 
επομένως τον «καθάρισε». 

Η αποδοχή βέβαια μίας τέτοιας εγκατάστασης, δηλαδή της καύσης 
απορριμμάτων, προϋποθέτει την ενημέρωση των Πολιτών. Κάτι τέτοιο προσπαθώ 
απ[εγνωσμένα τα τελευταία 20 περίπου χρόνια (δίχως κάποια απολαβή αλλά αντίθετα 
με ιδιαίτερη πνευματική και υλική καταπόνηση). Προϋποθέτει επίσης την 
εμπιστοσύνη των Πολιτών στους Υπεύθυνους, ότι δηλαδή υπάρχει αυστηρός έλεγχος 
για την εφαρμογή των ισχυουσών νομοθεσιών, που σκοπό έχουν την προστασία τους. 
Και οι δύο όμως αυτές προϋποθέσεις μάλλον δεν ισχύουν ακόμη στη χώρα μας. Θα 
ήταν όμως ευχής έργο να δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, διότι είναι κρίμα να 
μη μπορεί να εφαρμοστεί και στη χώρα μας αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδος 
διαχείρισης των απορριμμάτων με το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης τόσο 
του όγκου των απορριμμάτων κατά περίπου 90 %, όσο και του βάρους των 
απορριμμάτων κατά περίπου 70 % (έχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα τηςπαραγωγής 
ενέργειας). Παρεμπιπτόντως η στάχτη που απομένει από την καύση των 
απορριμμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοποιία, έτσι ώστε δεν υπάρχει 
υπόλοιπο των απορριμμάτων προς ενταφιασμό.  

Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης ενέργειας είναι η πυρόλυση. Κατ’ αυτήν 
απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα διασπώνται θερμικά σε συνθήκες υψηλής 
θερμοκρασίας και σε μεγάλο βαθμό έλλειψης οξυγόνου. Τα προϊόντα της πυρόλυσης 
μπορεί να είναι ανάλογα με τα απορρίμματα και τις συνθήκες λειτουργίας αέρια, 
έλαια, πίσσες κ.λπ.. Η πυρόλυση είναι μία συνολικά ενδοθερμική αντίδραση, δηλαδή 
χρειάζεται ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως παράγονται καύσιμα τα οποία 
όταν καούν, παράγουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ενέργειας από ότι οι ίδιες ανάγκες 
της πυρόλυσης. 

Διάθεση Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 
Εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προηγούμενες αρχές, τότε ο όγκος των 
απορριμμάτων θα έχει ελαχιστοποιηθεί, οπότε τα απορρίμματα μπορούν να 
εναποτεθούν σε ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής όχι Απορριμμάτων (δηλαδή ΧΥΤΑ), 
αλλά Υπολειμμάτων, δηλαδή σε ένα ΧΥΤΥ. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ λοιπόν είναι 
ότι καλλίτερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα για την διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

Εδώ τελειώσαμε με την ρύπανση και προστασία και του 3ου μέρους του φυσικού 
περιβάλλοντος, δηλαδή του εδάφους. 

 
Στην επόμενη 22η Ενότητα θα ασχοληθούμε με ένα είδος ρύπανσης του 

Περιβάλλοντος το οποίο επιβαρύνει αφάνταστα τους Έλληνες, αλλά παρ' όλα αυτά η 
προστασία των Ελλήνων από αυτό το είδος της ρύπανσης είναι σχεδόν ανύπαρκτη! 

Πρόκειται για την Ηχορύπανση. Η ύλη για την Ηχορύπανση είναι τελείως 
ανεξάρτητη από τα όσα έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα, έτσι ώστε θα είναι τελείως 
εύκολη η παρακολούθηση από νέες Αναγνώστριες και νέους Αναγνώστες. Επειδή 
όμως, όπως θα εξηγήσουμε στην επόμενη 22η Ενότητα, αυτοί που κινδυνεύουν 
περισσότερο από την Ηχορύπανση είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι σκόπιμο να 
παρακολουθήσουν την επόμενη Ενότητα, όσο γίνεται περισσότεροι, ώστε να 
μπορέσουν να μεταφέρουν τις νέες εμπειρίες στους νέους ανθρώπους. 
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22η Ενότητα:   

Ηχορύπανση. Ταχύτητα του Ήχου. Συχνότητα του Ήχου. 
Ένταση του Ήχου. Η Κλίμακα Ντεσιμπέλ (dB). 
Ιδιαιτερότητες της Κλίμακας Ντεσιμπέλ (dB) 
 

Εισαγωγή 
Στις προηγούμενες 21 Ενότητες ασχοληθήκαμε διεξοδικά με την ρύπανση και την 
προστασία και των τριών μερών του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της 
ατμόσφαιρας (δηλαδή του αέρα), του νερού και το εδάφους. Βέβαια σαν ρύπανση του 
φυσικού Περιβάλλοντος θεωρήσαμε την είσοδο ουσιών στο φυσικό Περιβάλλον. 
Πλην όμως, όταν δώσαμε ένα γενικό ορισμό της ρύπανσης του φυσικού 
Περιβάλλοντος (βλέπε 2η Ενότητα, σελ. 18), ορίσαμε σαν ρύπανση του φυσικού 
Περιβάλλοντος ναι μεν την είσοδο ουσιών στο φυσικό Περιβάλλον, αλλά και 
ακτινοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, δονήσεων κ.λπ. που αλλοιώνουν τη φυσική 
κατάσταση του φυσικού Περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς 
επιπτώσεις στο κλίμα της Γης, στην υγεία του ανθρώπου και στους λοιπούς 
«αποδέκτες». 

Για την καλλίτερη κατανόηση αναφέρουμε για κάθε μία από τις ανωτέρω 
δυνατότητες ρύπανσης του φυσικού Περιβάλλοντος από ένα παράδειγμα: Δηλαδή 
ρύπανση του φυσικού Περιβάλλοντος είναι η είσοδος στο φυσικό Περιβάλλον:  

1. Ουσιών π.χ. μονοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από την εξάτμιση 
ενός αυτοκινήτου. 

2. Ακτινοβολιών, π.χ. από ένα πυρηνικό εργοστάσιο. 
3. Θερμότητας στην ατμόσφαιρα, π.χ. από ένα πύργο ψύξεως ενός εργοστασίου 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
4. Φωτός, π.χ. από τους προβολείς ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, που ενοχλούν 

τους περιοίκους. 
5. Ήχων π.χ. από ένα μηχάνημα με το οποίο κόβουμε το γρασίδι του κήπου μας 

και με τους οποίους ήχους θα ασχοληθούμε σήμερα. 
6. Δονήσεων, που δημιουργεί π.χ. η διέλευση ενός τραμ,  

Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με την Ηχορύπανση. Η Ηχορρύπανση έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την Πατρίδα μας, δεδομένου, ότι συνδυάζει δύο ακραίες ιδιότητες. 
Δηλαδή η επιβάρυνση του ανθρώπου από τους θορύβους είναι συγκριτικά με άλλες 
χώρες μάλλον μεγίστη, ενώ η προστασία των ανθρώπων από την Ηχορρύπανση είναι, 
παρά την ύπαρξη νομοθεσιών, μάλλον ελαχίστη. 

Είσοδος Ήχων στο Φυσικό Περιβάλλον 
Όταν κάποιος ομιλεί, παράγει ήχο και όσοι βρίσκονται κοντά του και έχουν την 
ικανότητα της ακοής, ακούν τον ήχο. Ο κλάδος της Φυσικής που μελετά τις ιδιότητες, 
τη συμπεριφορά καθώς και τις εφαρμογές του ήχου, ονομάζεται Ακουστική. 

Ήχος δημιουργείται, όταν μία ηχητική πηγή ταλαντώνεται, δηλαδή όταν μία 
ηχητική πηγή κινείται ρυθμικά πέρα-δώθε. Ηχητική πηγή μπορεί να είναι π.χ. οι 
φωνητικές μας χορδές, οι χορδές ενός οργάνου, π.χ. ενός βιολιού, μία σειρήνα, η 
κόρνα ενός αυτοκινήτου, το χτύπημα δύο στερεών σωμάτων μεταξύ τους κ.λπ. Για τη 
μετάδοση του ήχου είναι απαραίτητο ένα μέσο, όπως ο αέρας, το νερό και τα στερεά 
σώματα. Δηλαδή ο ήχος δε μεταδίδεται στο κενό.  

Αναφέραμε προηγουμένως, ότι ήχος δημιουργείται, όταν μία ηχητική πηγή 
ταλαντώνεται Οι ταλαντώσεις λοιπόν αυτές της ηχητικής πηγής μεταφέρονται στο 
μέσο μεταφοράς του ήχου, π.χ. στον αέρα και φτάνουν μέχρι τα αυτιά του ανθρώπου. 



206 
 

Το κάθε αυτί ενός ανθρώπου έχει στο εσωτερικό του περίπου 20 000 αισθητήρια ή 
ακουστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά δέχονται τις ταλαντώσεις της ηχητικής πηγής 
που φτάνουν μέσω του αέρα σε αυτά, δηλαδή στα ακουστικά κύτταρα, μεταβάλλουν 
τις ταλαντώσεις σε νευρικά ερεθίσματα που τα μεταφέρουν στον εγκέφαλο, ο οποίος 
τα μεταφράζει πάλι σε ήχο, τα δε ανθρώπινα αυτιά αντιλαμβάνονται τελικά τις 
ταλαντώσεις του αέρα σαν ήχο. 

Είδη Ήχων 
Υπάρχουν διάφορα είδη ήχων, τους οποίους ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται 
διαφορετικά, αν κρίνουμε από το μεγάλο αριθμό λέξεων, που υπάρχουν στην 
Ελληνική γλώσσα, για να χαρακτηρίσουν τη διαφορετικότητα των ήχων. 

Παραδείγματα λέξεων που χαρακτηρίζουν τους ήχους της φύσης είναι: Βροντή, 
παφλασμός των κυμάτων, σφύριγμα του ανέμου, θρόισμα των φύλλων κ.λπ. Ακόμη 
πλουσιότερο είναι το λεξιλόγιο για τους ήχους ζώων όπως: Γαύγισμα σκύλου, 
νιαούρισμα γάτας, λάλημα του πετεινού, βέλασμα του προβάτου, βρυχηθμός του 
λιονταριού κ.λπ. Παραδείγματα λέξεων για τους ήχους που δημιουργεί ο άνθρωπος 
είναι: Κλάμα, φτάρνισμα, αγκομαχητό, ροχαλητό κ.λπ. 

Ο άνθρωπος εκτός από τους φυσικούς ήχους που τον περιβάλλουν και που δε 
μπορεί να ελέγξει τελείως, εκτίθεται και σε μία σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 
τεχνητών ήχων, που δημιουργεί όμως μόνος του. Παραδείγματα είναι τρόχισμα 
μετάλλων ή πέτρας, κρότοι από όπλα, βουητό από αυτοκίνητα, θόρυβος από 
αεροπλάνα κ.λπ. 

Ιστορική Εξέλιξη 
Θόρυβος είναι ένας ήχος που ενοχλεί κάποιον. Ο θόρυβος υπήρχε ανέκαθεν και 

οι άνθρωποι, από τότε που υπάρχουν επάνω στη γη, αισθάνονται ενόχληση από το 
θόρυβο. Αυτό το έχουν περιγράψει στα έργα τους Φιλόσοφοι, Ποιητές και 
Διανοούμενοι όλων των εποχών. Ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο 
Οράτιος, ο Δάντης ή ο Γκαίτε, όλοι αυτοί απεχθάνονταν το θόρυβο και αγαπούσαν 
την ησυχία. Δε βρήκαν όμως όλοι τη λύση του προβλήματός των με το θόρυβο, όπως 
τα κατάφερε ο Γερμανός Φιλόσοφος Ιμάνουελ Καντ. Ο Καντ λοιπόν, ο οποίος 
συνήθιζε να ξεκινάει την εργασία του πολύ νωρίς το πρωί, ενοχλείτο (στην 
προσπάθειά του να συγκεντρωθεί) από το συχνό λάλημα ενός πετεινού. Έτσι αγόρασε 
τον πετεινό και τον απόλαυσε σε ένα δείπνο με τους φίλους του. 

Ήδη περίπου 200 χρόνια π.Χ. οι Κινέζοι εξέδωσαν μία Διαταγή βάσει της οποίας 
η τιμωρία για αυτούς που ενέπαιζαν τους θεούς ήταν ο θάνατος μέσω πολύ ισχυρών 
θορύβων, διότι, όπως έγραφε η Διαταγή, ο θάνατος αυτός είναι ο πλέον μαρτυρικός. 
Γύρω στο 1600 μ.Χ. όμως η Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας απαγόρευσε στους 
άνδρες να δέρνουν τα παιδιά τους μετά τη 10η ώρα το βράδυ, για να μην ενοχλούνται 
οι γείτονες από το κλάμα των παιδιών. Τέλος, το Γενικό Αστικό Δίκαιο της Πρωσίας 
όριζε το 1793: Νεαροί, οι οποίοι κάνουν θόρυβο στους δρόμους, τιμωρούνται,    
ανάλογα με την ενόχληση που προξενούν με ξύλο, φυλάκιση ή και κάτεργα. 

Και ενώ, όπως περιγράψαμε, από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι είχαν 
αντιληφθεί το πρόβλημα του θορύβου και αυτοί που έκαναν θόρυβο τιμωρούνταν, 
στην Πατρίδα μας είναι ενίοτε δυνατό κάποιος να θορυβεί όπως θέλει, όποτε θέλει 
και όπου θέλει, δίχως να τιμωρείται, παρότι υπάρχει απαγορευτική νομοθεσία. Μου 
έχουν διηγηθεί, ότι πριν από χρόνια υπήρχε ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος 
ξεκινούσε μετά τα μεσάνυχτα από τον Πειραιά και έφτανε στην Κηφισιά 
προκαλώντας έναν εκκωφαντικό θόρυβο, αφού είχε παραποιήσει την εξάτμιση της 
μοτοσικλέτας του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι και στην Πατρίδα μας 
υπάρχει νομοθεσία ενάντια στην Ηχορύπανση, αλλά όπως και σε άλλους τομείς δεν 
εφαρμόζεται. 
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Ταχύτητα του Ήχου 

Ένα χαρακτηριστικό μέγεθος του ήχου είναι η ταχύτητά του. Η ταχύτητα του ήχου 
εξαρτάται από το μέσο στο οποίο διαδίδεται ο ήχος και από τη θερμοκρασία του 
μέσου (όχι όμως και από την πίεση του μέσου). Έτσι όταν η θερμοκρασία του αέρα 
είναι π.χ. μηδέν βαθμοί Κελσίου  (0° C), η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, είναι, 331 
μέτρα ανά  δευτερόλεπτο (m/s), ενώ όταν η θερμοκρασία είναι π.χ. 20° C, η ταχύτητα 
του ήχου στον αέρα είναι 343 (m/s). Δηλαδή, αν κάποιος μας φωνάξει και απέχει 343 
μέτρα από εμάς, ενώ η θερμοκρασία του αέρα είναι 20°C, τότε η φωνή του φτάνει 
στα αυτιά μας μετά από1 δευτερόλεπτο. 

Και τώρα μία πληροφορία για τις Αναγνώστριες ή τους Αναγνώστες που 
φοβούνται τους κεραυνούς (εγώ πάντως φοβόμουν τους κεραυνούς, όταν ήμουν 
μικρός). Έστω λοιπόν, ότι κάπου στην ατμόσφαιρα δημιουργείται μία ηλεκτρική 
εκκένωση, δηλαδή όπως λέμε στην καθομιλουμένη  έστω, ότι κάπου «πέφτει» ένας 
κεραυνός. Ο κεραυνός συνοδεύεται από ένα ισχυρό φως δηλαδή από μία αστραπή και 
έναν ισχυρό ήχο, δηλαδή από μία βροντή. Η αστραπή, δηλαδή το φως, μεταδίδεται σε 
οποιαδήποτε απόσταση επάνω στη γη ακαριαία, λόγω της πολύ μεγάλης ταχύτητας 
του φωτός (η ταχύτητα του φωτός είναι στο κενό περίπου 300 000 χιλιόμετρα ανά 
δευτερόλεπτο). Η βροντή αντίθετα, δηλαδή ο ήχος, μεταδίδεται στην ατμόσφαιρα 
αργά βέβαια, δηλαδή με την ταχύτητα του ήχου.  

Όταν λοιπόν κάπου όπως λέμε «πέσει» ένας κεραυνός, η θερμοκρασία του αέρα 
είναι 20° C και ο χρόνος από τη στιγμή που βλέπουμε την αστραπή (το φως της 
οποίας φτάνει σε εμάς, όπως προαναφέραμε, ακαριαία) μέχρι τη στιγμή που ακούμε 
τον ήχο της βροντής, είναι π.χ. 3 δευτερόλεπτα, τότε ο τόπος που «έπεσε» ο κεραυνός 
είναι περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από εμάς, αφού ο ήχος σε 1 δευτερόλεπτο έχει 
διανύσει 343 μέτρα και επομένως σε 3 δευτερόλεπτα έχει διανύσει 343x3=1029 
μέτρα.  

Επομένως όταν πέσει σε έναν τόπο ένας κεραυνός και δούμε την αστραπή, 
μπορούμε χωρίς να φοβόμαστε καθόλου  να μετράμε τα δευτερόλεπτα μέχρι να 
ακούσουμε τη βροντή, λέγοντας τικ-τακ, τικ-τακ, κ.λπ. Έτσι πολλαπλασιάζοντας τα 
δευτερόλεπτα, δηλαδή τον αριθμό των τικ-τακ, επί 343 βρίσκουμε την απόσταση από 
εμάς του τόπου που έπεσε ο κεραυνός.  

Αναφέραμε προ ολίγου ότι μπορούμε χωρίς να φοβόμαστε καθόλου  να μετράμε 
τα δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσουμε τη βροντή, λέγοντας τικ-τακ, τικ-τακ, κ.λπ. Και 
πράγματι δε χρειάζεται να φοβόμαστε ποτέ, Διότι μόνο μια φορά θα πρέπει να είχαμε 
φοβηθεί, όταν δηλαδή ο κεραυνός πέσει ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε. Τότε όμως 
δεν θα έχουμε το χρόνο να μετράμε τικ-τακ, διότι το φως της αστραπής θα το δούμε 
συγχρόνως με το άκουσμα της βροντής και τα υπόλοιπα είναι μάλλον …ευνόητα. 

 Ολοκληρώνοντας τα της ταχύτητας του ήχου αναφέρουμε, ότι η ταχύτητα του 
ήχου μέσα στο θαλασσινό νερό, είναι 1490 (m/s), ενώ η ταχύτητα του ήχου μέσα στο 
χάλυβα είναι περίπου 5 000 (m/s). 

Συχνότητα του Ήχου 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος του ήχου, εκτός από την ταχύτητά του είναι η 

συχνότητα του ήχου, που ξεχωρίζει τους ήχους σε βαρείς ή οξείς.  Η συχνότητα του 
ήχου είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων της ηχητικής πηγής στη χρονική διάρκεια 
ενός δευτερολέπτου και μετριέται σε Χερτς. Έτσι π.χ. λέμε, ότι η συχνότητα ενός 
συγκεκριμένου ήχου είναι 500 ταλαντώσεις στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου ή 500 
Χερτς. 

 Όσο μικρότερη είναι η συχνότητα του ήχου, δηλαδή όσο μικρότερος είναι ο 
αριθμός των ταλαντώσεων της ηχητικής πηγής στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου, 
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τόσο πιο βαρύς ακούγεται ο ήχος, δηλαδή όπως ακούγεται η φωνή ενός τραγουδιστή, 
που είναι μπάσος. 

Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα του ήχου, δηλαδή όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων της ηχητικής πηγής στη διάρκεια ενός 
δευτερολέπτου, τόσο πιο οξύς ακούγεται ο ήχος, δηλαδή όπως ακούγεται μία 
υψίφωνος. Ένας νεαρός άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους από περίπου 16 Χερτς 
έως περίπου 16 000 Χερτς, με μία όμως διαφοροποίηση από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση είναι και ο λόγος για τον οποίο κυκλοφορούν και 
άλλες τέτοιες τιμές, όπου η ελαχίστη είναι 10 Χερτς και η μεγίστη 20 000 Χερτς. Στη 
συνέχεια παραδεχόμαστε, ότι ένας νεαρός άνθρωπος μπορεί να ακούσει ήχους από 
περίπου 10 Χερτς έως 20 000 Χερτς. Ο άνθρωπος όμως καθώς μεγαλώνει η ηλικία 
του, χάνει την ικανότητα να ακούει πολύ οξείς ήχους, δηλαδή ήχους με πολύ υψηλή  
συχνότητα, δηλαδή ήχους μέχρι 20 000 Χερτς. 

Ήχους που έχουν συχνότητα μικρότερη των 10 Χερτς τους ονομάζουμε 
υπόηχους. Αντίθετα ήχους, που έχουν συχνότητα μεγαλύτερη των 20 000 Χερτς, τους 
ονομάζουμε υπέρηχους. Οι υπέρηχοι έχουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών στη 
σύγχρονη Ακουστική Επιστήμη και Τεχνολογία. Ειδικά στη Διαγνωστική Ιατρική 
είναι τόσες πολλές οι εφαρμογές των υπερήχων, ώστε σχεδόν ο καθένας μας έχει 
κάνει κάποτε μία τέτοια εξέταση, στην οποία γίνεται διάγνωση και μάλιστα δίχως 
καμία επιβάρυνση του οργανισμού μας. Επιβάρυνση του οργανισμού μας έχουμε π.χ. 
σε μία ακτινοσκόπηση, σε μία ακτινογραφία, σε μία αξονική τομογραφία, σε μία 
μαγνητική τομογραφία κ.λπ. 

Ένταση του Ήχου 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος του ήχου, εκτός από τη συχνότητά του 
είναι η ένταση του ήχου, η οποία διακρίνει τους ήχους σε ασθενείς και 
ισχυρούς ήχους. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την πίεση που δημιουργεί 
η ηχητική πηγή, π.χ. οι ηχητικές μας χορδές στο μέσο μεταφοράς του ήχου, π.χ. στον 
αέρα. Έτσι, η ένταση του ήχου είναι ένα μέγεθος, που μπορεί να μετρηθεί εύκολα και 
με μεγάλη ακρίβεια, αφού εξαρτάται από την πίεση που δημιουργεί η ηχητική πηγή 
στο μέσο μεταφοράς π.χ. στον αέρα και η μέτρηση της πίεσης π.χ. στον αέρα είναι 
ένα απλό πρόβλημα.   

Η ένταση του ήχου μπορεί να συσχετιστεί όμως εκτός από την πίεση και με την 
ισχύ, δηλαδή με την ενέργεια στη μονάδα του χρόνου που εκπέμπει η ηχητική πηγή. 
Στη συνέχεια, όταν θα αναφέρουμε την ένταση του ήχου, θα τη συσχετίζουμε με την 
ενέργεια στη μονάδα του χρόνου της ηχητικής πηγής. 

Η ένταση του ήχου είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό μέγεθος του ήχου, 
διότι με αυτό το μέγεθος εκφράζεται η ενέργεια του ήχου, από την οποία εξαρτώνται 
οι επιπτώσεις του ήχου στον άνθρωπο. 

Το αυτί του ανθρώπου αντιλαμβάνεται έναν ήχο μόνο όταν η ένταση του ήχου 
ξεπεράσει μία ελαχίστη τιμή που λέγεται «κατώφλι ακουστότητας». Υπάρχει όμως 
και ένα άλλο όριο της έντασης του ήχου προς τα επάνω, όπου η ακοή γίνεται μία 
οδυνηρή αίσθηση. Το μέγεθος αυτής της έντασης του ήχου ονομάζεται «κατώφλι 
του πόνου». Η ένταση ενός ήχου δηλώνεται συνήθως με το πόσο πιο ισχυρή είναι η 
ένταση του εκάστοτε ήχου σε σχέση με την ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας». Επειδή όμως η ένταση του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας», είναι 
πολύ μικρή, η ένταση ενός οποιουδήποτε ήχου είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. 

 Έτσι π.χ. η ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι του πόνου» είναι δέκα 
τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι 
ακουστότητας». Η ένταση όμως του ήχου είναι, όπως προαναφέραμε, ένα μέγεθος, με 
το οποίο εκφράζεται η ενέργεια του ήχου (στη μονάδα του χρόνου), από την οποία 
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εξαρτώνται οι επιπτώσεις του ήχου στον άνθρωπο. Ποιο θα ήταν λοιπόν το μέγεθος 
της ενημέρωσής μας, αν μας έλεγαν, ότι η ένταση του ήχου που εκπέμπει η καμπίνα 
ενός αεροσκάφους με κανονικές συνθήκες πτήσεως είναι (και αυτή είναι η 
πραγματική τιμή) 10 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ένταση που έχει ο 
ήχος στο «κατώφλι ακουστότητας»; Ή ότι η ένταση του ήχου που εκπέμπει ένα  
συνηθισμένο γραφείο (δηλαδή όπου οι εργαζόμενοι δεν κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο) 
είναι (και αυτή είναι επίσης η πραγματική τιμή) 100 000 φορές μεγαλύτερη από την 
ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι ακουστότητας;»; Προφανώς τέτοιες 
πληροφορίες δε θα ήταν ιδιαίτερα ενημερωτικές. 

Όταν ένα μέγεθος (όπως η ένταση του ήχου) παίρνει τιμές που διαφέρουν πολύ 
μεταξύ τους, προκειμένου να ορίσουμε αυτό το μέγεθος δεν χρησιμοποιούμε μία 
συνηθισμένη κλίμακα (π.χ. την συνηθισμένη γραμμική κλίμακα) αλλά μία 
«λογαριθμική» κλίμακα. Γι’ αυτό για προβλήματα έντασης του ήχου, δηλαδή 
ενέργειας του ήχου και επομένως για προβλήματα επιπτώσεων του ήχου στον 
άνθρωπο χρησιμοποιούμε μία «λογαριθμική» κλίμακα, όπου η ένταση του ήχου 
εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (dB). Στη συνέχεια αντί της λέξης ντεσιμπέλ θα 
χρησιμοποιούμε και τη σύντμηση dB. Μία λογαριθμική κλίμακα είναι και η κλίμακα 
Ρίχτερ, με την οποία χαρακτηρίζουμε την ένταση των σεισμών (έτσι, αν 
παρακολουθήσετε τα επόμενα, θα μπορείτε να αντιλαμβάνεστε καλλίτερα τις 
ιδιαιτερότητες στην περιγραφή της έντασης των σεισμών). 

Η Κλίμακα Ντεσιμπέλ (dB) 
Η ένταση ενός ήχου σε ντεσιμπέλ δίνεται από ένα τύπο, στον οποίο υπεισέρχονται 
δύο μεγέθη, δηλαδή η ισχύς του ήχου του οποίου την ένταση θέλουμε να εκφράσουμε 
σε ντεσιμπέλ (dB) και η ισχύς του ήχου  στο «κατώφλι ακουστότητας». Σαν να μην 
έφτανε όμως αυτό, στον τύπο υπεισέρχεται και ένα μέγεθος που λέγεται λογάριθμος, 
το οποίο ακόμη και για φοιτητές κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι. 

Εγώ όμως Σας υποσχέθηκα, ότι θα περιγράφω την ύλη με απλά και κατανοητά 
λόγια, δίχως να προϋποθέτω πρότερες γνώσεις. Το ίδιο θα κάνω και με την 
περιγραφή της κλίμακας ντεσιμπέλ (dB). Δηλαδή θα την περιγράψουμε δίχως την 
χρήση τύπων και λογαρίθμων. 
 

Αναφέραμε προηγουμένως, ότι η ένταση ενός ήχου  δηλώνεται συνήθως με το 
πόσο πιο ισχυρή είναι η ένταση του εκάστοτε ήχου σε σχέση με την ένταση του ήχου 
στο «κατώφλι ακουστότητας». Έστω λοιπόν, ότι ένας ήχος, του οποίου θέλουμε να 
ορίσουμε την ένταση σε ντεσιμπέλ, είναι 1 000 φορές πιο ισχυρός από την ένταση 
του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας». Ο αριθμός 1 000 έχει μπροστά του τον 
αριθμό ένα ακολουθούμενο από 3 μηδενικά. Τότε η ένταση αυτού του ήχου σε 
ντεσιμπέλ, είναι όσο ο αριθμός των μηδενικών, δηλαδή 3  αλλά επί 10, δηλαδή 30 
ντεσιμπέλ. 

Τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα: Έστω, ότι ένας ήχος, του οποίου θέλουμε να 
ορίσομε την ένταση σε ντεσιμπέλ είναι 1 000 000 φορές πιο ισχυρός από την ένταση 
του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας». Ο αριθμός 1 000 000 έχει μπροστά του τον 
αριθμό ένα ακολουθούμενο από 6 μηδενικά. Οπότε η ένταση αυτού του ήχου σε 
ντεσιμπέλ είναι όσο ο αριθμός των μηδενικών, δηλαδή 6 αλλά επί 10, δηλαδή 60 
ντεσιμπέλ. 

Και τώρα ένα τελευταίο παράδειγμα: Είπαμε προηγουμένως, ότι η ένταση που 
έχει ο ήχος στο «κατώφλι του πόνου» είναι 10 τρισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη 
από την ένταση που έχει ο ήχος στο «κατώφλι ακουστότητας». Ο αριθμός 10 
τρισεκατομμύρια έχει μπροστά του το ένα ακολουθούμενο από 13 μηδενικά. Οπότε η 
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ένταση αυτού του ήχου σε ντεσιμπέλ είναι όσο ο αριθμός των μηδενικών, δηλαδή 13 
αλλά επί 10, δηλαδή 130 ντεσιμπέλ. 

Τι κατορθώσαμε λοιπόν με την κλίμακα ντεσιμπέλ; Αυτό που κατορθώσαμε 
είναι, ότι αντί να λέμε, ότι ένας ήχος είναι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή 
τρισεκατομμύρια φορές πιο ισχυρός, από ότι είναι ο ήχος στο «κατώφλι 
ακουστότητας», αναφερόμαστε μόνο σε εντάσεις του ήχου από 0 έως 130  ντεσιμπέλ 
(μηδέν ντεσιμπέλ είναι η ένταση του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας»). Αυτό είναι 
βέβαια ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Όπως όμως συμβαίνει και στη ζωή, όπου  
σχεδόν τίποτα δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα, έτσι και η κλίμακα ντεσιμπέλ έχει μεν 
το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που περιγράψαμε προηγουμένως, έχει όμως και 
περισσότερες ιδιαιτερότητες στις οποίες θα επιστρέψουμε αργότερα. 

Αφού περιγράψαμε την κλίμακα ντεσιμπέλ (dB) με απλά λόγια, μπορείτε να 
αγνοήσετε το κείμενο που ακολουθεί και είναι γραμμένο με κόκκινα γράμματα. Με 
αυτό το κείμενο θα δώσουμε απλώς τη δυνατότητα και σε αυτούς που δεν έχουν 
προβλήματα με τύπους και λογαρίθμους να μελετήσουν την κλίμακα ντεσιμπέλ (dB) 
λίγο πιο θεωρητικά. Οι υπόλοιποι όμως δεν χάνουν τίποτα, αν συνεχίσουν μετά το 
κόκκινο κείμενο. 

 
Ο τύπος από τον οποίο προκύπτει η ένταση Ε του ήχου σε ντεσιμπέλ είναι ο εξής: 
 

Ε(dB)=10·log
aP

P  , 

όπου 
P   :    είναι η ισχύς της ηχητικής πηγής την οποία εξετάζουμε, π.χ. μία ήρεμη 
          συνομιλία,     
Pα :    είναι η ισχύς του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας» με την τιμή 10-12     
          βατ και 
log :   είναι το σύμβολο του λογαρίθμου. 
Από την εφαρμογή του προηγουμένου τύπου προκύπτουν τα εξής δύο συμπεράσματα 
(βλέπε και Πίνακα 17, σελ. 211): 

• Η ένταση Ε σε dB ενός ήχου, του οποίου η ισχύς είναι στο «κατώφλι 
ακουστότητας», δηλαδή P = Pa (βλέπε 1η περίπτωση του Πίνακα 17, σελ. 211) 
είναι Ε = 0 dB, διότι ο λογάριθμος του 1 είναι το μηδέν. 

• Η ένταση Ε σε dB ενός ήχου, του οποίου η ισχύς είναι στο «κατώφλι του 
πόνου», δηλαδή  P = Pπ  (βλέπε 14η περίπτωση του Πίνακα 17 , σελ. 211) 
είναι Ε = 130 dB, 

 
Ιδιαιτερότητες της Κλίμακας ντεσιμπέλ (dB) 

Συνεχίζουμε αγνοώντας το κόκκινο κείμενο. 
Στον Πίνακα 17, σελ. 211 έχουμε καταγράψει για 14 διαφορετικές περιπτώσεις 

την ένταση του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB) ανάλογα με το πόσο μεγαλύτερη είναι η 
ισχύς του ήχου σε σχέση με την ισχύ του ήχου στο κατώφλι ακουστότητας 

Στην 1η Στήλη είναι οι 14 περιπτώσεις για τις οποίες θέλουμε να ορίσουμε την 
ένταση του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB). 

Στην 2η Στήλη αναφέρεται πόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του ήχου (του οποίου 
θέλουμε να ορίσουμε την ένταση σε ντεσιμπέλ (dB)) σε σχέση με την ισχύ του ήχου 
στο κατώφλι ακουστότητας. 

Στην 3η Στήλη αναφέρεται η ένταση του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB) κατ’ αρχάς με 
την βοήθεια του τύπου (που δεν χρειάζεται να μας απασχολήσει). 
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Πίνακας 17: Ένταση Ε του Ήχου σε Ντεσιμπέλ (dB) σα Συνάρτηση της Ισχύος του Ήχου 
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Ας δοκιμάσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον Πίνακα17, σελ.211:   
Παρακολουθούμε την 4η περίπτωση στον Πίνακα 17, σελ. 211 (1η Στήλη). Σε αυτήν 
την περίπτωση η ισχύς του ήχου είναι 1 000 φορές μεγαλύτερη από την ισχύ του ήχου 
στο κατώφλι ακουστότητας (2η Στήλη), δηλαδή το 1 000 φορές είναι ένας αριθμός 
που έχει μπροστά του το ένα ακολουθούμενο από 3 μηδενικά. Επομένως βάσει των 
όσων περιγράψαμε για τον ορισμό της έντασης του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB) με τον 
απλό τρόπο, η ένταση αυτού του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB) είναι ο αριθμός των 
μηδενικών 3 πολλαπλασιασμένος επί 10 ίσον 30 ντεσιμπέλ (dB). Αυτό το 30 (dB) το 
βλέπουμε στο άκρο δεξιά της 3ης Στήλης. Στο 30 (dB) καταλήγουν βέβαια και αυτοί 
που εργάστηκαν με το κόκκινο κείμενο, δηλαδή με τον τύπο και τους λογαρίθμους 
(βλέπε επίσης 3η Στήλη αλλά στο αριστερό της μέρος). 

Είναι επομένως καθησυχαστικό το ότι και με τον απλό και με τον μαθηματικό 
τρόπο καταλήξαμε στο ίδιο αποτέλεσμα. 

Και για να το εμπεδώσουμε περισσότερο κάνουμε ακόμη ένα παράδειγμα: Στον 
Πίνακα 17, σελ. 211 παίρνουμε την 7η περίπτωση. Τώρα η ισχύς του ήχου του οποίου 
θέλουμε να ορίσουμε την ένταση σε ντεσιμπέλ (dB)  είναι ένα εκατομμύριο φορές, 
(δηλαδή ένας αριθμός που έχει μπροστά του το ένα ακολουθούμενο από 6 μηδενικά) 
μεγαλύτερη από την ισχύ του ήχου στο κατώφλι ακουστότητας. Επομένως κατά τον 
απλό τρόπο η ένταση αυτού του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB) είναι το 6 επί 10, δηλαδή 60 
(dB), Αυτό το 60 (dB) το βλέπουμε στο άκρο δεξιά της 3ης Στήλης. Στο 60 (dB) 
καταλήγουν βέβαια και αυτοί που εργάστηκαν με το κόκκινο κείμενο, δηλαδή τον 
τύπο και τους λογαρίθμους (βλέπε επίσης 3η Στήλη αλλά στο αριστερό της μέρος). 
 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε ορισμένες ιδιαιτερότητες της κλίμακας dB, 
μερικές από τις οποίες απορρέουν σχεδόν άμεσα από τον Πίνακα 17, σελ. 211: 

• Όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 10 dB μεγαλύτερη μιας άλλης, π.χ. από 
50 σε 60 dB (βλέπε 6η  και 7η περίπτωση στον Πίνακα 17, σελ. 211), τότε η 
ένταση του ήχου των 60 dB δεν είναι (όπως θα μπορούσε να φανταστεί 
κανείς, αν η κλίμακα dB ήταν συνηθισμένη, δηλαδή γραμμική) κατά το 1/5 
μεγαλύτερη της έντασης του ήχου των 50 dB, αλλά μεγαλύτερη κατά 10 
φορές (αφού η ισχύς του ήχου αυξήθηκε από 100 000·Pa  σε 1 000 000·Pa. 

• Αντίστοιχα, όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 20 dB, 30 dB, 40 dB 
μεγαλύτερη μιας άλλης, π.χ. από 50 dB σε 70 dB, 80 dB, 90 dB, τότε η ένταση 
του ήχου είναι κατά 100, 1000, 10 000 φορές μεγαλύτερη, όπως προκύπτει 
εύκολα από την σύγκριση της 6ης περίπτωσης με την 8η,9η και 10η περίπτωση 
του Πίνακα 17, σελ. 211. 

• Τα προηγούμενα έχουν βέβαια συνέπειες. Έστω, ότι π.χ. πρέπει να μειώσουμε 
την ένταση ενός ήχου από 100 dB σε 90 dB ή 80 dB. Αυτό δε σημαίνει, ότι 
αρκεί να μειώσουμε την ένταση του ήχου κατά 10 ή 20% (όπως θα ίσχυε, αν η 
κλίμακα dB ήταν συνηθισμένη, δηλαδή γραμμική) αλλά κατά 10 ή 100 φορές 
(βλέπε τις περιπτώσεις 11η ,10η και 9η του Πίνακα 17, σελ. 211)! Δηλαδή στο 
παράδειγμά μας, έστω ότι έχουμε π.χ.1000 ίδιες ηχητικές πηγές τη μια δίπλα 
στην άλλη, οι οποίες δημιουργούν σε μία ορισμένη απόσταση α έναν ήχο με 
την ένταση 100 dB.και θέλουμε να μειώσουμε στην ίδια απόσταση α την 
ένταση του ήχου από100 dB σε 90 dB ή 80 dB. Αν η κλίμακα dB ήταν 
συνηθισμένη κλίμακα, δηλαδή γραμμική, θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος, 
ότι αρκεί να αφήσουμε σε λειτουργία 900 ηχητικές πηγές ή 800 αντίστοιχα. 
Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας της κλίμακας dB πρέπει, προκειμένου να 
φτάσουμε από τα 100 dB στα 90 dB ή στα 80 dB, να μειώσουμε την ένταση 
των ηχητικών πηγών 10 φορές ή 100 φορές αντίστοιχα, δηλαδή ο αριθμός των 
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ηχητικών πηγών πρέπει να μειωθεί από 1 000 πηγές σε 100 πηγές ή μόνο10 
πηγές αντίστοιχα.     

• Μία άλλη χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα της κλίμακας dB προκύπτει, όταν 
θέλουμε να προσθέσουμε εντάσεις ήχου, κάτι που θα εξηγήσουμε με τη 
βοήθεια ενός παραδείγματος. Έστω λοιπόν, ότι η λειτουργία μίας μηχανής 
δημιουργεί σε μία ορισμένη απόσταση α έναν ήχο έντασης 50 dB. 
Τοποθετούμε δίπλα σε αυτή τη μηχανή μία πανομοιότυπη της και θέτουμε το 
ερώτημα, τι ένταση θα έχει ο ήχος στην ίδια απόσταση α (με όλες τις άλλες 
συνθήκες ίδιες) από τη λειτουργία και των δύο μηχανών συγχρόνως; Δηλαδή 
θέτουμε το ερώτημα πόσο είναι 50 dB + 50 dB;  Βέβαια θα μπορούσε να 
σκεφτεί κανείς, ότι αυτονόητα 50 dB + 50 dB = 100 dB (όπως θα ίσχυε, αν η 
κλίμακα dB ήταν συνηθισμένη, δηλαδή γραμμική), κάτι όμως το οποίο είναι 
μεγάλο λάθος. Και τούτο διότι όπως προαναφέραμε, η κλίμακα dB είναι 
λογαριθμική. Για έναν, ο οποίος δε θέλει να ασχοληθεί με λογαρίθμους, 
αναφέρουμε απ’ ευθείας το αποτέλεσμα: 
50 dB + 50 dB = 53 dB, αλλά και γενικά 
Α dB + Α dB = (Α+3) dB, 
Και έτσι η Αναγνώστρια ή ο Αναγνώστης δε χρειάζεται να ασχοληθεί με τις 
επόμενες 15 γραμμές. 
 
Γι αυτούς όμως που ενδιαφέρονται για την απόδειξη των ανωτέρω ισχύει: 
Η ένταση του ήχου σε dB της μίας μηχανής (Ε1μ) δίνεται, όπως εξηγήσαμε, 
από τον τύπο 

Ε1μ = 10 · log 
α

μ

P
P1  

όπου  
P1μ είναι η ισχύς του ήχου της μίας μηχανής και 
Pα   είναι η ισχύς του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας» = 10-12 Βατ. 
Επομένως η ένταση του ήχου των δύο μηχανών (Ε2μ) σε dB δίνεται από τον 
τύπο                                                   

Ε2μ  = 10 · log 
α

μ

P
P12  

       = 10 · log (2· 
α

μ

P
P1 ) 

               = 10 · log 2 + 10 · log 
α

μ

P
P1  

               = 10 · 0,3 + 50 
               =   3 + 50   
               = 53 dB 

 
Γενικά ισχύει (χωρίς απόδειξη) αν η ένταση του ήχου μίας ηχητικής πηγής σε 
dB είναι Ε, τότε ισχύει:                                                                                                                      
Ε +   3 dB :   2πλασιασμός της έντασης του ήχου. 
Ε +   6 dB :   4πλασιασμός της έντασης του ήχου. 
Ε + 10 dB : 10πλασιασμός της έντασης του ήχου. 
Επίσης: 
Ε -   3 dB : Μείωση της έντασης του ήχου εις το 1/2. 
Ε -   6 dB : Μείωση της έντασης του ήχου εις το 1/4. 
Ε - 10 dB : Μείωση της έντασης του ήχου εις το 1/10. 



214 
 

Και θα ρωτήσετε ίσως, γιατί μας τα λέει όλα αυτά; Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε με 
ένα πρακτικό παράδειγμα πόσο σημαντικές είναι αυτές οι γνώσεις. Πηγαίνετε να 
αγοράσετε ένα μηχάνημα για να κουρεύετε το γρασίδι του κήπου σας και βλέπετε 2 
διαφορετικά μηχανήματα, που τουλάχιστον εξωτερικά είναι παρόμοια. Οι 
κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν και την ένταση του ήχου που 
δημιουργούν τέτοια μηχανήματα. Έστω λοιπόν, ότι το ένα μηχάνημα έχει ένταση 
ήχου 50 ντεσιμπέλ και στοιχίζει 150 Ευρώ, ενώ το άλλο μηχάνημα έχει ένταση ήχου 
60 ντεσιμπέλ και στοιχίζει 140 Ευρώ. Δεν έχετε ακούσει τίποτε για ηχορρύπανση και 
αποφασίζετε γρήγορα: Τα 2 μηχανήματα είναι εξωτερικά περίπου ίδια, το μηχάνημα 
των 60 ντεσιμπέλ είναι κατά 10 Ευρώ φτηνότερο, έ και τα ντεσιμπέλ είναι περίπου 
ίδια τι 50 τι 60 ντεσιμπέλ, αγοράζετε το μηχάνημα των 60 ντεσιμπέλ που είναι κατά 
10 Ευρώ φτηνότερο και πηγαίνετε στο σπίτι σας. Βάζετε εμπρός το μηχάνημα και σας 
ξεκουφαίνει, διότι δεν ξέρετε, ότι το μηχάνημα των 60 ντεσιμπέλ κάνει τον ίδιο 
θόρυβο όσο 10 μηχανήματα των 50 ντεσιμπέλ μαζί. Μήπως λοιπόν αξίζει τον κόπο η 
Ελληνική κοινωνία να ασχοληθεί πιο εντατικά με την ηχορρύπανση; Μάλλον ναι! 

 
 
Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Στην επόμενη 23η Ενότητα θα ολοκληρώσουμε την 

Ηχορύπανση, ασχολούμενοι με πολύ σημαντικά Κεφάλαια, όπως «Επιπτώσεις του 
Ήχου στην Υγεία του Ανθρώπου», «Πρακτικά Παραδείγματα Μείωσης της 
Ηχορύπανσης», «Μείωση της Ηχορύπανσης στον Κυκλοφοριακό Τομέα», «Μείωση 
της Ηχορύπανσης στον Οικιακό Τομέα» κ.α. 
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23η Ενότητα:   

Ηχορύπανση Ι Ι. Θόρυβος και οι Κύριες Πηγές του. 
Επιπτώσεις του Ήχου στον Άνθρωπο. Βλάβη της Ακοής. 
Τρόποι Αντιμετώπισης του Θορύβου. Πρακτικά 
Παραδείγματα Μείωσης της Ηχορύπανσης. Μείωση της 
Ηχορύπανσης στον Κυκλοφοριακό και στον Οικιακό Τομέα 
 

Εισαγωγή 
Στην προηγούμενη 22η  Ενότητα ξεκινήσαμε με την περιγραφή του πολύ σημαντικού 
Κεφαλαίου της προστασίας του Περιβάλλοντος, δηλαδή της Ηχορύπανσης. Έτσι 
εισαγάγαμε τις έννοιες: Ήχος, ταχύτητα του ήχου, συχνότητα του ήχου και ένταση 
του ήχου. Η ένταση του ήχου είναι το πιο σημαντικό μέγεθος, διότι συνδέεται άμεσα 
με τις επιπτώσεις του ήχου στην υγεία του ανθρώπου. 

Ορίσαμε δε, ότι η ένταση του ήχου εξαρτάται από την πίεση που δημιουργεί η 
ηχητική πηγή, π.χ. οι ηχητικές μας χορδές στο μέσο μεταφοράς του ήχου, π.χ. στον 
αέρα. Η ένταση του ήχου μπορεί όμως να συσχετιστεί εκτός από την πίεση και με την 
ισχύ, δηλαδή με την ενέργεια στη μονάδα του χρόνου που εκπέμπει η ηχητική πηγή. 

Το αυτί του ανθρώπου αντιλαμβάνεται έναν ήχο μόνο όταν η ένταση του ήχου 
ξεπεράσει μία ελαχίστη τιμή που λέγεται «κατώφλι ακουστότητας». Υπάρχει όμως 
και ένα άλλο όριο της έντασης του ήχου προς τα επάνω, όπου η ακοή γίνεται μία 
οδυνηρή αίσθηση. Το μέγεθος αυτής της έντασης του ήχου ονομάζεται «κατώφλι 
του πόνου». Η ένταση ενός ήχου δηλώνεται συνήθως με το πόσο πιο ισχυρή είναι η 
ένταση του εκάστοτε ήχου σε σχέση με την ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας». Επειδή όμως η ένταση του ήχου στο «κατώφλι ακουστότητας», είναι 
πολύ μικρή, η ένταση ενός οποιουδήποτε ήχου είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός (έχει 
δηλαδή τιμές μέχρι και τρισεκατομμύρια). Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνηθες να 
μη χρησιμοποιούμε την συνήθη γραμμική κλίμακα, αλλά μια κλίμακα που λέγεται 
λογαριθμική. Γι’ αυτό για προβλήματα έντασης του ήχου, δηλαδή ενέργειας του ήχου 
και επομένως για προβλήματα επιπτώσεων του ήχου στον άνθρωπο χρησιμοποιούμε 
μία «λογαριθμική» κλίμακα, όπου η ένταση του ήχου εκφράζεται σε ντεσιμπέλ (dB). 
Άλλες λογαριθμικές κλίμακες είναι η κλίμακα pH, που περιγράφει την «οξύτητα» 
ενός υδατικού διαλύματος (βλέπε 8η Ενότητα, σελ. 71), η κλίμακα Ρίχτερ που ορίζει 
την ένταση ενός σεισμού κ.α. 

Η λογαριθμική κλίμακα με την οποία ορίζουμε την ένταση ενός ήχου ονομάζεται, 
όπως προαναφέραμε, κλίμακα Ντεσιμπέλ ή σε σύντμηση dB. Η ένταση ενός ήχου σε 
ντεσιμπέλ δίνεται από ένα τύπο, στον οποίο υπεισέρχονται δύο μεγέθη, δηλαδή η 
ισχύς του ήχου του οποίου την ένταση θέλουμε να εκφράσουμε σε ντεσιμπέλ (dB) και 
η ισχύς του ήχου  στο «κατώφλι ακουστότητας». Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, στον 
τύπο υπεισέρχεται και ένα μέγεθος που λέγεται λογάριθμος, το οποίο ακόμη και για 
φοιτητές κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι. 

Εγώ όμως Σας έδωσα έναν πολύ απλό τρόπο να ορίζετε την ένταση ενός ήχου σε 
ντεσιμπέλ Έστω δηλαδή, ότι ένας ήχος, του οποίου θέλουμε να ορίσουμε την ένταση 
σε ντεσιμπέλ, είναι 1 000 φορές πιο ισχυρός από την ένταση του ήχου στο «κατώφλι 
ακουστότητας». Ο αριθμός 1 000 έχει μπροστά του τον αριθμό ένα ακολουθούμενο 
από 3 μηδενικά. Τότε η ένταση αυτού του ήχου σε ντεσιμπέλ, είναι όσο ο αριθμός 
των μηδενικών, δηλαδή 3  αλλά επί 10, δηλαδή 30 ντεσιμπέλ. 

Αυτό που κατορθώσαμε με την κλίμακα Ντεσιμπέλ είναι, ότι αντί να λέμε, ότι 
ένας ήχος είναι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια φορές πιο 
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ισχυρός, από ότι είναι ο ήχος στο «κατώφλι ακουστότητας», αναφερόμαστε μόνο σε 
εντάσεις του ήχου από 0 έως 130  ντεσιμπέλ.  

Αυτό όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επομένως πρέπει να έχουμε κατανόηση, 
ότι αυτή η σημαντική κλίμακα ντεσιμπέλ (dB) έχει και ορισμένες ιδιαιτερότητες, τις 
οποίες εξηγήσαμε αναλυτικά στην 22η Ενότητα, σελ. 210. Τα τελικά αποτελέσματα 
είναι τα εξής: 

• Όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 10 dB μεγαλύτερη μιας άλλης, π.χ. από 
50 σε 60 dB, τότε η ένταση του ήχου των 60 dB είναι μεγαλύτερη των 50 dB 
κατά 10 φορές. Δηλαδή, έστω, ότι λειτουργεί στο σημείο Α του κήπου μας 
μία ηλεκτρική μηχανή με την οποία κουρεύουμε το γρασίδι του κήπου μας 
και ότι δημιουργεί έναν ήχο στο σημείο Β του κήπου που έχει ένταση 50 dB. 
Τώρα τοποθετούμε στο ίδιο σημείο Α του κήπου μας 10 ίδιες μηχανές που 
λειτουργούν και οι 10  συγχρόνως. Αν μετρήσουμε στο ίδιο σημείο Β του 
κήπου μας την ένταση του ήχου που δημιουργούν οι 10 μηχανές, όταν 
δουλεύουν συγχρόνως, τότε η ένταση του ήχου θα είναι μόνο 60 dB!   

• Αντίστοιχα, όταν η ένταση ενός ήχου είναι κατά 20 dB, 30 dB, 40 dB 
μεγαλύτερη μιας άλλης, π.χ. από 50 dB σε 70 dB, 80 dB, 90 dB, τότε η 
ένταση του ήχου είναι κατά 100, 1000, 10 000 φορές μεγαλύτερη. 

• 50 dB + 50 dB = 53 dB     ή    60 dB + 60 dB = 63 dB   ή   70 dB + 70 dB = 
73 dB  κ.ο.κ. 

• Ε +   3 dB :   2πλασιασμός της έντασης Ε του ήχου. 
Ε +   6 dB :   4πλασιασμός της έντασης Ε του ήχου. 
Ε + 10 dB : 10πλασιασμός της έντασης Ε του ήχου. 

•  Ε -   3 dB :  Μείωση της έντασης του ήχου Ε εις το 1/2. 
 Ε -   6 dB :  Μείωση της έντασης του ήχου Ε εις το 1/4. 

         Ε -10 dB :  Μείωση της έντασης του ήχου Ε εις το 1/10. 
Αυτά ήταν μία σύντομη περίληψη της 22ης  Ενότητας. 

Αξιολόγηση της Έντασης του Ήχου ανάλογα με την Συχνότητά του 
Για το παρόν Κεφάλαιο αμφιταλαντεύτηκα λίγο για το αν θα ήταν σκόπιμο να Σας το 
παρουσιάσω. Πιστεύω όμως, ότι Εσείς που ακολουθείτε ακόμη την εξέλιξη της 
Ιστοσελίδας, δεν είστε ένα σύνηθες πνεύμα,, αλλά διακατέχεστε από την τάση είτε να 
διευρύνετε τον ορίζοντά Σας είτε να επιβεβαιώσετε τις γνώσεις Σας. Έτσι κατέληξα 
στο ότι πρέπει να Σας το παρουσιάσω. 

Υπενθυμίζουμε, ότι συχνότητα του ήχου είναι ο αριθμός των ταλαντώσεων της 
ηχητικής πηγής στη χρονική διάρκεια ενός δευτερολέπτου και μετριέται σε Χερτς. 
Έτσι π.χ. λέμε, ότι η συχνότητα ενός συγκεκριμένου ήχου είναι 500 ταλαντώσεις στη 
διάρκεια ενός δευτερολέπτου ή 500 Χερτς (βλέπε 22η Ενότητα, σελ. 207). 

 Αν μετρήσουμε με ένα όργανο ήχους, που έχουν όλοι την ίδια σταθερή ένταση 
αλλά διαφορετικές συχνότητες, το αυτί του ανθρώπου δεν αισθάνεται όλους αυτούς 
τους ήχους με την ίδια ένταση. Όταν η συχνότητα του ήχου είναι μεταξύ 1000 και 
5000 Χερτς (Hz), ο άνθρωπος αισθάνεται την ένταση αυτού του ήχου ισχυρότερη απ’ 
ότι είναι στην πραγματικότητα. Αντίθετα, όταν η συχνότητα του ήχου είναι 
μικρότερη των 1000 Hz ή μεγαλύτερη των 5000 Hz, ο άνθρωπος αισθάνεται την 
ένταση αυτού του ήχου ασθενέστερη απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό θα 
γίνει στη συνέχεια πολύ πιο εύκολα κατανοητό. 

Έστω λοιπόν, ότι μετράμε με ένα όργανο την ένταση ενός ήχου που μεταδίδεται 
στον αέρα. Αυτό σημαίνει, ότι το όργανο μετράει σε ένα σημείο Α είτε την πίεση είτε 
την ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που δημιουργεί η ηχητική πηγή στο μέσο μετάδοσης 
του ήχου, δηλαδή στην περίπτωσή μας στον αέρα (βλέπε 22η Ενότητα, σελ.208 ) Η 
μέτρηση αυτή γίνεται στον αέρα πριν ο ήχος φτάσει στα αυτιά μας. Όταν όμως ο ήχος 



217 
 

αυτός φτάσει στα αυτιά μας, βάσει των όσων αναφέραμε προηγουμένως, τα αυτιά μας 
τον ήχο αυτό τον αισθάνονται ανάλογα με την συχνότητά του περισσότερο ή 
λιγότερο ισχυρό.  Έτσι, όταν κάνουμε μετρήσεις (με σκοπό να εξακριβωθούν οι 
επιπτώσεις του ήχου στον άνθρωπο), η ένταση που προκύπτει από τη μέτρηση του 
ήχου πρέπει, προκειμένου να αποδώσουμε ορθά την επίπτωση αυτού του ήχου στον 
άνθρωπο, να λάβουμε υπόψη την ιδιότητα αυτή του αυτιού του ανθρώπου. 

Προηγουμένως προκειμένου να εισαγάγουμε την έννοια «Αξιολόγηση της 
Έντασης του Ήχου ανάλογα με την Συχνότητά του», αναφέραμε γενικά, ότι για 
μερικά παραδείγματα συχνοτήτων η ένταση του ήχου που δέχεται το αυτί του 
ανθρώπου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της έντασης του ήχου που μετράμε με ένα 
όργανο. Είναι όμως φανερό, ότι αυτό δεν αρκεί και, ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε 
ακριβώς και για κάθε συχνότητα του ήχου πόσο περισσότερο ή λιγότερο έντονη 
αισθάνεται το αυτί του ανθρώπου την ένταση του ήχου που προκύπτει από μία 
μέτρηση.  

Και πράγματι υπάρχουν περισσότερες καμπύλες, που περιγράφουν κατά πόσα dB 
ισχυρότερη ή ασθενέστερη αισθάνεται ο άνθρωπος την ένταση ενός ήχου ανάλογα με 
τη συχνότητά του: Οι καμπύλες αυτές έχουν το όνομα γραμμάτων του αλφαβήτου 
(A,B,C και D). Στην προστασία του Περιβάλλοντος χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά η Α-Καμπύλη (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 218).  

Ας ασχοληθούμε όμως λίγο με αυτήν την Α – Καμπύλη (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 
218). Στον οριζόντιο άξονα είναι η συχνότητα της ηχητικής πηγής σε Χερτς. Στον 
κατακόρυφο άξονα είναι το μέγεθος της έντασης του ήχου σε ντεσιμπέλ με το οποίο 
πρέπει να διορθώσουμε την ένταση του ήχου σε ντεσιμπέλ που μετρήσαμε με το 
όργανο για να φτάσουμε στην ένταση του ήχου που δέχονται τελικά τα αυτιά μας. 
Στη συνέχεια θα κάνουμε 4 παραδείγματα για να εμπεδώσουμε τα προηγούμενα. 

Έστω λοιπόν, ότι θέλουμε να επιλέξουμε μεταξύ τεσσάρων μηχανημάτων (που 
θα λειτουργήσουν στο ίδιο σημείο Χ) αυτό το μηχάνημα που ενοχλεί λιγότερο τους 
ανθρώπους σε μία κοντινή κατοικία. Τοποθετούμε κοντά στην κατοικία ένα όργανο 
με το οποίο θα μετρήσουμε την ένταση του ήχου που θα δημιουργήσει το κάθε ένα 
από τα 4 μηχανήματα. Έστω επίσης, ότι και για τα 4 μηχανήματα μετράμε την ίδια 
ένταση του ήχου, π.χ. 70 ντεσιμπέλ. 

1. Το 1ο μηχάνημα (ας το ονομάσουμε Π) έχει κατά τη λειτουργία του μια 
συχνότητα 50 Χερτς, οπότε (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 218) τα αυτιά των 
ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι αισθάνονται την ένταση του ήχου που 
μετρήσαμε και είναι 70 ντεσιμπέλ κατά 30 ντεσιμπέλ λιγότερο, δηλαδή μόνο 
40 ντεσιμπέλ. 

2. Το 2ο μηχάνημα Ρ έχει κατά τη λειτουργία του μια συχνότητα 100 Χερτς, 
οπότε (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 218) τα αυτιά των ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι 
αισθάνονται την ένταση του ήχου που μετρήσαμε και είναι 70 ντεσιμπέλ κατά 
20 ντεσιμπέλ λιγότερο, δηλαδή μόνο 50 ντεσιμπέλ. 

3. Το 3ο μηχάνημα Σ έχει κατά τη λειτουργία του μια συχνότητα 1000 Χερτς, 
οπότε (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 218) τα αυτιά των ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι 
αισθάνονται την ένταση του ήχου που μετρήσαμε και είναι 70 ντεσιμπέλ 
ακριβώς 70 ντεσιμπέλ. 

4. Το 4ο μηχάνημα Τ έχει κατά τη λειτουργία του μια συχνότητα 20 000 Χερτς, 
οπότε (βλέπε Σχήμα 27, σελ. 218) τα αυτιά των ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι 
αισθάνονται την ένταση του ήχου που μετρήσαμε και είναι 70 ντεσιμπέλ κατά 
10 ντεσιμπέλ λιγότερο, δηλαδή μόνο 60 ντεσιμπέλ.  

Δεν χρειάζεται να τονίσουμε, ότι όποια ή όποιος έχει παρακολουθήσει την 
Ιστοσελίδα μας θα επιλέξει το μηχάνημα Π, διότι τη λειτουργία του την 
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αντιλαμβάνονται τα αυτιά των ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι με την μικρότερη 
ένταση δηλαδή μόνο με 40 dB. Επίσης δε χρειάζεται να τονίσουμε, ότι τέτοιες 
γνώσεις Ακουστικής, που έχετε Εσείς τώρα, έχουν λίγοι στη χώρα μας. 

Όταν η ένταση ενός ήχου έχει διορθωθεί με την Α-Καμπύλη, τότε το αποτέλεσμα 
σε dB γράφεται dB(Α), δηλαδή στην περίπτωσή μας η ένταση του ήχου του 
μηχανήματος Π στα αυτιά των ανθρώπων στο γειτονικό σπίτι είναι 40 dB(Α). 

 
 
 

 

 
Σχήμα 27:  Αξιολόγηση της Έντασης του Ήχου σα Συνάρτηση της Συχνότητας 
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Θόρυβος και οι Κύριες Πηγές του 

Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη ήχος. Κάτι όμως τελείως διαφορετικό είναι η 
έννοια «θόρυβος», Ο θόρυβος είναι ένας ήχος, που ενοχλεί κάποιον. Αλλά, αν 
κάποιος ενοχλείται από τον ήχο, αυτό είναι ένα τελείως υποκειμενικό συναίσθημα, 
κάτι που θα εξηγήσουμε με ένα απλό παράδειγμα. Δηλαδή, αν π.χ. περάσει μία 
μοτοσικλέτα με μεγάλη ταχύτητα, που έχει και παραποιημένη εξάτμιση και εκπέμπει 
έναν ήχο, αυτόν τον ήχο τον αντιλαμβάνονται οι περίοικοι σαν ενοχλητικό ήχο, 
δηλαδή σα θόρυβο. Ο οδηγός όμως της μοτοσικλέτας όχι μόνο δεν τον αισθάνεται σα 
θόρυβο, αλλά αντίθετα του αρέσει αυτό το συναίσθημα, διότι το συνδέει με ταχύτητα, 
δύναμη, ανεξαρτησία! Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα για τη νεολαία και όχι μόνο, 
διότι μπορεί κάποιος να αισθάνεται άνετα σε μία κατάσταση, που συγχρόνως του 
δημιουργεί προβλήματα υγείας, όπως π.χ. στο επόμενο παράδειγμα. Οι περίοικοι ενός 
νυχτερινού κέντρου διασκέδασης της νεολαίας μπορεί να ενοχλούνται αφάνταστα 
από τη μουσική μεγάλης έντασης. Η νεολαία όμως μέσα στο κέντρο  απολαμβάνει να 
ακούει μουσική με μία τέτοια ένταση που πλησιάζει στο «κατώφλι του πόνου», και 
επομένως μπορεί να οδηγήσει, όπως θα αντιληφτούμε στη συνέχεια, μέχρι και στην 
κώφωση. 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις σημαντικότερες πηγές θορύβου, οι οποίες είναι: 
• Οι θόρυβοι από την οδική κυκλοφορία, δηλαδή από τα αυτοκίνητα ιδιωτικής 

και δημόσιας χρήσης, από τα φορτηγά, από τις μοτοσικλέτες, από τα 
μηχανάκια κ.λπ. 

• Οι θόρυβοι από τα οχήματα σε ράγες, δηλαδή από τους σιδηροδρόμους, τον 
ηλεκτρικό, το μετρό, το τραμ κ.λπ. 

• Οι θόρυβοι από τα αεροπλάνα. 
• Οι θόρυβοι από τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. 
• Οι θόρυβοι από την οικοδομική δραστηριότητα και 
• Οι θόρυβοι από τα σπίτια, τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις αναψυχής. 

Ένταση Συνηθισμένων Ήχων και Θορύβων 
Στον Πίνακα 18, σελ. 220 έχουμε περιγράψει διάφορες καταστάσεις της καθημερινής 
μας ζωής αναφέροντας συγχρόνως την ένταση του ήχου που επικρατεί στην 
αντίστοιχη περίπτωση. Στο επόμενο Κεφάλαιο θα περιγράψουμε τις επιπτώσεις των 
ήχων στον άνθρωπο και ειδικότερα όταν οι ήχοι αυτοί εκλαμβάνονται ως θόρυβοι 
από τον άνθρωπο. Έτσι ο συνδυασμός του παρόντος και του επομένου Κεφαλαίου 
αποδίδουν αρκούντως την επιβάρυνση του ανθρώπου από την ηχορύπανση. 

Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι η ένταση μιας ηχητικής πηγής 
σε ντεσιμπέλ (dB) σε ένα οποιοδήποτε τόπο έχει μόνο έννοια, όταν αναφέρεται και η 
απόσταση του τόπου από την πηγή του ήχου. Παρακολουθούμε π.χ. την περίπτωση 
του θορύβου που προκαλούν  οι κινητήρες ενός αεριωθούμενου αεροπλάνου (1. 
Περίπτωση στον Πίνακα 18, σελ. 220). Ο θόρυβος λοιπόν των 140 dB δεν είναι κάτι 
χαρακτηριστικό του αεριωθουμένου. Τα 140 dB ισχύουν για μία απόσταση 30 
μέτρων από το αεριωθούμενο. Σε μία απόσταση π.χ. 15 χιλιομέτρων από το 
αεριωθούμενο ο θόρυβος μπορεί να είναι 0 dB! Αυτό το λάθος γίνεται συχνά, διότι 
πολλοί πιστεύουν ότι μία ηχητική πηγή έχει μία σταθερή dB τιμή. 

Επιπτώσεις του Ήχου στον Άνθρωπο 
Ήχοι μεγάλης έντασης, δηλαδή οι θόρυβοι επιδρούν δυσμενώς στην ψυχική και 
σωματική υγεία του ανθρώπου και έχουν επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό 
τομέα. Οι περισσότεροι πολίτες, αν ερωτηθούν τι τους ενοχλεί περισσότερο στην 
σπιτική τους ηρεμία απαντούν αυθόρμητα: Οι θόρυβοι εν γένει και κυρίως οι θόρυβοι 
των αυτοκινήτων!  
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Συγκεκριμένα οι θόρυβοι: 
• Ενοχλούν τους ανθρώπους στην επικοινωνία, δηλαδή στη συζήτηση, στα 

τηλεφωνήματα, στο να διαβάζουν ένα βιβλίο, στο να ακούνε μουσική ή να 
βλέπουν τηλεόραση. 

• Περιορίζουν τη χαλάρωση, την ησυχία και την ξεκούραση του ανθρώπου μετά 
το σχόλασμα από την εργασία. 

 
 
 
 

 
 
Πίνακας 18:  Συνηθισμένοι Ήχοι και Θόρυβοι σε Ντεσιμπέλ (dB) 
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• Περιορίζουν την ψυχική γαλήνη του ανθρώπου, λόγω της νευρικότητας, του 
θυμού και της επιθετικότητας που δημιουργούν. Αρκεί να αναλογιστείτε την 
αντίδρασή Σας, αν π.χ. απολαμβάνετε ένα ήρεμο καλοκαιρινό βράδυ και 
απότομα ακούτε συγχρόνως το «γκάζωμα» και «φρενάρισμα» (γνωστό ως 
«μπαντιλίκι») ενός διερχομένου αυτοκινήτου, δηλαδή ενός συνήθους «σπορ» 
στη χώρα μας. 

• Έχουν ως συνέπεια γενικά τη μείωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι. Διότι έξω 
από το σπίτι περιορίζουν τη χρήση μίας βεράντας, ενός μπαλκονιού ή του 
κήπου, καθώς επίσης μία συζήτηση με τους γείτονες. Μέσα δε στο σπίτι έχουν 
ως συνέπεια κλείσιμο των παραθύρων και επομένως όχι συχνό εξαερισμό του 
σπιτιού, αλλαγή δωματίου σε πιο ήσυχο χώρο, έξοδα για τοποθέτηση 
παραθύρων με ηχομόνωση κ.λπ. 

Ο θόρυβος όμως επιπλέον αρρωσταίνει. Προκαλεί αδιαθεσία, πονοκέφαλο και 
μειώνει την πνευματική και σωματική αποδοτικότητα. 

Εάν η ένταση του θορύβου μέσα σε ένα σπίτι είναι την ημέρα μικρότερη των 30-
35 dB(Α) και τη νύχτα μικρότερη των 25-30 dB(Α), τότε το σπίτι αυτό δεν έχει 
πρόβλημα θορύβου. Ήδη όμως αν μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο τη νύχτα η ένταση του 
ήχου είναι μεγαλύτερη από 30 dB(Α), αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή του 
ύπνου. Άλλες έρευνες έχουν αποδείξει, ότι ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία 
οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πιέσεως και των παλμών της καρδιάς. Αν όμως 
μένετε σε μία κεντρική οδό, όπου η ένταση του θορύβου από την οδική κυκλοφορία 
είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας μεγαλύτερη από 65-70 dB(Α), τότε αυξάνει ο 
κίνδυνος για έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά 20% σε σχέση με τους κατοίκους πιο 
ήσυχων περιοχών 

Βλάβη της Ακοής 
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί  ο ισχυρός θόρυβος είναι η βλάβη της 
ακοής. Το αυτί του ανθρώπου προσαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του 
στους ήχους του φυσικού Περιβάλλοντος. Τους τελευταίους όμως αιώνες ο ίδιος ο 
άνθρωπος δημιούργησε ήχους, που ξεπερνούν κατά πολύ τόσο σε ένταση όσο και σε 
διάρκεια τους ήχους, που προέρχονται από φυσικές πηγές. Το αποτέλεσμα αυτής της 
εξέλιξης είναι, ότι η καταπόνηση του αυτιού από ήχους που προκύπτουν από 
ανθρώπινες δραστηριότητες, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή, που είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν μέχρι και στην πλήρη κώφωση. 

 Στο εσωτερικό του αυτιού του ανθρώπου υπάρχουν περίπου 20 000 αισθητήρια 
ή ακουστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά δέχονται τις ταλαντώσεις της ηχητικής πηγής 
που φτάνουν μέσω του αέρα σε αυτά, μεταβάλλουν τις ταλαντώσεις σε νευρικά 
ερεθίσματα που τα μεταφέρουν στον εγκέφαλο, ο οποίος τα μεταφράζει πάλι σε ήχο. 
Αν ο θόρυβος έχει ισχυρή ένταση και είναι και μεγάλης διάρκειας ορισμένα από τα 
ακουστικά κύτταρα σιγά-σιγά καταστρέφονται. Επειδή όμως τα ακουστικά κύτταρα 
δεν αναγεννιόνται, προκαλείται μία μόνιμη ακουστική βλάβη. Η ακουστική βλάβη 
ξεκινάει από εντάσεις άνω των 85 ντεσιμπέλ και είναι τόσο πιο ισχυρή, όσο 
μεγαλύτερη είναι η ένταση και η διάρκεια του θορύβου. Έτσι η βλάβη της ακοής 
είναι ιδιαίτερα συχνή σε εργαζομένους γύρω από μηχανές αεροπλάνων, σε χειριστές 
πυροβόλων και σε εργαζομένους που χειρίζονται πρέσες. Σε ένταση θορύβου άνω 
των 100 ντεσιμπέλ η βλάβη της ακοής εξελίσσεται αργά-αργά δίχως να γίνεται 
γρήγορα αισθητή. Σε ένταση θορύβου όμως άνω των 130 ντεσιμπέλ, που παράγεται 
εκτός των άλλων από ισχυρούς ενισχυτές, που χρησιμοποιούνται συχνά από 
συγκροτήματα σύγχρονης μουσικής, η βλάβη της ακοής είναι βεβαία και θα έρθει 
σύντομα! Το πρόβλημα με τις επιπτώσεις του θορύβου έντασης στην περιοχή των 130 
ντεσιμπέλ είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμη έρευνες μεγάλης χρονικής διάρκειας. Έτσι, 
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είναι δυνατό, όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών, να είναι 
τόσο αρνητικά, ώστε η νεολαία που έχει υπομείνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
θορύβους τόσων ισχυρών εντάσεων να έχει υποστεί τέτοιες ακουστικές βλάβες, ώστε 
τα αποτελέσματά τους να μην είναι αναστρέψιμα. Δηλαδή με απλά λόγια είναι 
δυνατόν, η νεολαία, που «αρέσκεται» τώρα να απολαμβάνει μουσική έντασης 130 
ντεσιμπέλ, όταν αντιληφθεί τί έκανε στο παρελθόν, να έχει αρχίσει να κουφαίνεται! 
Το τελευταίο συμπέρασμα πιστεύω, ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τη 
νεολαία. 
 

Τρόποι Αντιμετώπισης του Θορύβου 
Το πρόβλημα του θορύβου μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους εξής τρεις τρόπους: 

1. Με διοικητικά μέτρα, όπως π.χ. με Νομοθεσίες που ορίζουν επιτρεπόμενα 
όρια της έντασης του ήχου για πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. για την ημέρα, 
για τη νύχτα, για διάφορες περιοχές, όπως π.χ. πόλεις, χωριά, βιομηχανικές 
ζώνες, ανάμικτες περιοχές κ.λπ. Όλα αυτά όμως έχουν έννοια, μόνο αν 
τηρούνται οι νόμοι. 

2. Με τεχνικά μέτρα, τα οποία χωρίζονται σε 3 υποκατηγορίες, δηλαδή: 
• Tα μέτρα στην πηγή του ήχου. Μερικά παραδείγματα: Καλύπτουμε τη 

μηχανή του αυτοκινήτου με ένα προστατευτικό έλασμα. Δεν 
επηρεάζουμε την εξάτμιση. Καλυτερεύουμε τον τρόπο οδήγησης, π.χ. 
αποφεύγοντας μεγάλο αριθμό στροφών του κινητήρα, αλλάζοντας 
προς τούτο νωρίς  από την 1η ταχύτητα στη 2η, από τη 2η στην 3η κοκ. 

• Το πρόβλημα του θορύβου μπορεί να αντιμετωπιστεί και με μέτρα 
κατά τη μετάδοση του ήχου, π.χ. με την κατασκευή ενός 
ηχομονωτικού τοίχου στην άκρη των οδών υψηλής κυκλοφορίας ή με 
τη μόνωση του κτηρίου, είτε με μόνωση στους τοίχους, είτε με 
παράθυρα με διπλά ή τριπλά τζάμια. 

• Με μέτρα σ’ αυτόν που υφίσταται τον ήχο, π.χ. φορώντας ωτοασπίδες. 
3. Με μέτρα σχεδιασμού, όπως π.χ. δημιουργώντας στις βεβαρημένες περιοχές 

ζώνες μικρής επιτρεπόμενης ταχύτητας, δηλαδή δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, 
ή τη δημιουργία του λεγομένου «πράσινου κύματος», δηλαδή μίας 
κυκλοφοριακής κατάστασης κατά την οποία οι φωτεινοί σηματοδότες  
κυκλοφορίας (τα φανάρια) έχουν ρυθμιστεί έτσι, ώστε  ένα αυτοκίνητο που 
ξεκινά με πράσινο, αν κινείται με τη σωστή ταχύτητα και η κίνηση στους 
δρόμους το επιτρέπει, βρίσκει όλα τα φανάρια ενός δρόμου πράσινα με 
αποτέλεσμα  να αποφεύγονται οι θορυβώδεις καταστάσεις φρενάρισμα, 
εκκίνηση, αλλαγή ταχυτήτων κ.λπ. Μήπως όμως αντ' αυτού έχετε ενοχληθεί, 
επειδή σε μία λεωφόρο ξεκινάτε με πράσινο σηματοδότη και σταματάτε 
περισσότερες φορές με κόκκινο μετά από μερικές εκατοντάδες μέτρα; 

 
Πρακτικά Παραδείγματα Μείωσης της  Ηχορύπανσης 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι μείωσης της ηχορύπανσης. Μία κατηγορία εξ αυτών είναι οι  
τρόποι, με τους οποίους η βιομηχανία μπορεί να μειώσει το θόρυβο που προκαλούν 
τα διάφορα προϊόντα της, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρικές 
σκούπες. τα μίξερ κ.λπ.  

Εδώ δε θα ασχοληθούμε με αυτούς τους τρόπους και αυτό για δύο λόγους. 
Πρώτον διότι κάτι τέτοιο θα ξεπερνούσε τα όρια, που έχουμε θέσει για την παρούσα 
μελέτη, και δεύτερον και κυρίως διότι στη χώρα μας δε βρίσκεται εκεί το πρόβλημα. 
Το κυρίως πρόβλημα στη χώρα μας σχετικά με την ηχορύπανση είναι η σχεδόν 
ανύπαρκτη ευαισθητοποίηση πολλών πολιτών, εις ότι αφορά στη συμπεριφορά τους 
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σε σχέση με τη δημιουργία θορύβου. Γι’ αυτό στη συνέχεια θα περιγράψουμε μερικές 
συμπεριφορές με τις οποίες μπορεί ο καθένας μας να μειώσει την ηχορύπανση τόσο 
του Περιβάλλοντός του όσο και του Περιβάλλοντος των περιοίκων του. Οι 
συμπεριφορές αυτές αφορούν σε αυτούς τους τομείς, που μεμονωμένα άτομα 
δημιουργούν ηχορύπανση, δηλαδή στον κυκλοφοριακό και στον οικιακό τομέα. 
 

Μείωση της Ηχορύπανσης στον Κυκλοφοριακό Τομέα 
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικούς εύκολους τρόπους μείωσης της ηχορύπανσης 
στον κυκλοφοριακό τομέα. 

• Από στατιστικές είναι γνωστό ότι κατά το χρονικό διάστημα, που ένα 
αυτοκίνητο έχει διανύσει 100 000 χιλιόμετρα, η πόρτα του οδηγού έχει 
χρησιμοποιηθεί για μεν τη συνήθη χρήση του αυτοκινήτου κατά μέσον όρο 38 
000 φορές για δε τη χρήση κυρίως μέσα στην πόλη μέχρι και 77 000 φορές. 
Βέβαια δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τις πόρτες του αυτοκινήτου δίχως 
θόρυβο. Μπορούμε όμως να σκεφτούμε έγκαιρα πόσα πράγματα θα πάρουμε 
μαζί μας μέσα στο αυτοκίνητο, όταν εγκαταλείπουμε το πρωί το σπίτι μας ή 
πόσα πράγματα θα πάρουμε μαζί μας μέσα από το αυτοκίνητο, όταν 
γυρίζουμε το βράδυ στο σπίτι μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε τα 
συχνά ανοιγοκλεισίματα της πόρτας του αυτοκινήτου περιορίζοντας έτσι τον 
θόρυβο. 

• Ο θόρυβος της μίζας του αυτοκινήτου κατά την εκκίνηση μπορεί κυρίως 
νωρίς το πρωί και αργά τη νύχτα να ενοχλήσει τους περιοίκους. Έτσι η 
ηλεκτρική εγκατάσταση του αυτοκινήτου πρέπει να είναι πάντα σε καλή 
κατάσταση, ώστε η εκκίνηση της μηχανής να είναι μικρής διάρκειας. Στη 
συνέχεια, όταν θα αναφέρουμε κάτι σχετικά με το αυτοκίνητο, κάτι 
αντίστοιχο θα ισχύει και για τις μοτοσικλέτες και τα υπόλοιπα δίκυκλα. 

• Ο θόρυβος της εξάτμισης ενός αυτοκινήτου είναι ενοχλητικός. 
Τροποποιημένες εξατμίσεις αυτοκινήτων μπορούν να προκαλέσουν σε ειδικές 
περιπτώσεις μέχρι και 100 φορές περισσότερο θόρυβο από τις κανονικές. 
Είναι απαραίτητο να γίνει γνωστό, ότι όποιος τροποποιεί  μία εξάτμιση 
παρανομεί!. 

• Δεν επιτρέπεται η ένταση του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου να είναι μεγάλη, 
όσο τα παράθυρα του αυτοκινήτου είναι ανοιχτά. Εκτός όμως της 
ηχορύπανσης η μεγάλη ένταση του ραδιοφώνου (και με κλειστά παράθυρα) 
αποσπά την προσοχή του οδηγού από την κυκλοφορία. 

• Ο τρόπος οδήγησης ενός αυτοκινήτου επηρεάζει τόσο την εκπομπή του ήχου 
και των ρύπων που βρίσκονται στα καυσαέρια, όσο και την κατανάλωση του 
καυσίμου. Όποιος οδηγεί προσεκτικά και ελέγχει τι συμβαίνει μπροστά του 
αποφεύγοντας απότομα και δυνατά φρεναρίσματα και ισχυρές επιταχύνσεις, 
μειώνει έτσι τόσο τον άσκοπο θόρυβο και την εκπομπή ρύπων που βρίσκονται 
στα καυσαέρια, όσο και την κατανάλωση καυσίμου. 

• Ο θόρυβος ενός αυτοκινήτου είναι τόσο ισχυρότερος, όσο μεγαλύτερος είναι 
ο αριθμός των στροφών τις μηχανής του. Η σημασία του αριθμού των 
στροφών του αυτοκινήτου γίνεται κατανοητή από τα εξής δυο παραδείγματα: 
α) Η ένταση του θορύβου, που δημιουργεί ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο που 
κινείται με 4 000 στροφές ανά λεπτό, είναι ίση με την ένταση του θορύβου 
που δημιουργούν 32 αυτοκίνητα ίδια με το προηγούμενο αυτοκίνητο που 
κινούνται όμως όλα με 2 000 στροφές ανά λεπτό. β) Όταν οδηγούμε ένα 
αυτοκίνητο μέσα στην πόλη με ταχύτητα 50 χιλιομέτρων την ώρα 
παραμένοντας στη 2η ταχύτητα αντί στην 4η (όπου ο αριθμός των στροφών 
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στη 2η ταχύτητα είναι αρκετά μεγαλύτερος από ότι στην 4η), το αυτοκίνητο 
αυτό με τη 2η ταχύτητα εκπέμπει ένα θόρυβο, που είναι κατά 10 dB(Α), 
δηλαδή 10 φορές ισχυρότερος από ότι με τη 4η ταχύτητα  (βλέπε 22η Ενότητα, 
σελ.212). Γι’ αυτό πρέπει να αλλάζουμε γρήγορα από την 1η στη 2η ταχύτητα, 
από την 2η στη 3η ταχύτητα, από την 3η στη 4η ταχύτητα κ.ο.κ.   

• Η κόρνα (το κλάξον) του αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
περίπτωση κινδύνου. Οπωσδήποτε όμως όχι για να χαιρετίσουμε τους δικούς 
μας φεύγοντας από ή φτάνοντας στο σπίτι μας, ή για να χαιρετίσουμε ένα 
γνωστό που βλέπουμε καθ’ οδόν, ή για να εκτονωθούμε, επειδή δε μας αρέσει 
η συμπεριφορά ενός άλλου οδηγού, όπως π.χ. επειδή ο μπροστινός μας δεν 
ξεκίνησε ακόμη, παρότι πέρασε … ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου από τότε 
που ο φωτεινός σηματοδότης (φανάρι) έδειξε πράσινο! 

• Όταν λειτουργεί η μηχανή του αυτοκινήτου και όταν ακόμη το αυτοκίνητο 
δεν κινείται, εκπέμπονται και θόρυβος και ρύποι που βρίσκονται στα 
καυσαέρια. Έτσι σήμερα δεν ενδείκνυται να περιμένουμε να ζεσταθεί η 
μηχανή, πριν ξεκινήσουμε. Αντίθετα ενδείκνυται ακόμη και το σβήσιμο της 
μηχανής, όταν το αυτοκίνητο δεν κινείται για περισσότερο από μισό λεπτό της 
ώρας, όπως π.χ. σε  κυκλοφοριακή συμφόρηση ή περιμένοντας να περάσει ένα 
τραίνο ή μπροστά σε ένα φανάρι μεγάλης διάρκειας. Έτσι μειώνουμε την 
ηχορύπανση, τη ρύπανση του Περιβάλλοντος από ρύπους καυσαερίων και 
συγχρόνως κάνουμε οικονομία στα έξοδά μας, αφού η κατανάλωση βενζίνης, 
όταν η μηχανή του αυτοκινήτου λειτουργεί δίχως να κινείται το όχημα επί 
τρία λεπτά της ώρας, είναι η ίδια όπως κατά την οδήγηση επί ένα χιλιόμετρο. 

 
Μείωση της Ηχορύπανσης στον Οικιακό Τομέα 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικούς εύκολους τρόπους μείωσης της ηχορύπανσης  
στον οικιακό τομέα. 

• Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, η στερεοφωνική εγκατάσταση κ.λπ. πρέπει να 
έχουν «ένταση δωματίου». Είναι μία παρεξήγηση στη χώρα μας να νομίζουμε 
ότι, όταν κάτι μας αρέσει, επιβάλλεται να το ακούν και οι γείτονες. 

• Οι άνθρωποι στις μεσογειακές χώρες έχουν κατά κανόνα την καλή θέληση να 
ανέχονται το θόρυβο που δημιουργούν τα παιδιά. Αυτό όμως δεν πρέπει να το 
εκμεταλλεύονται οι γονείς μικρών παιδιών. Αντίθετα πρέπει να λαβαίνουν 
υπόψη την ανάγκη για ησυχία που έχουν οι γείτονες, περιορίζοντας το θόρυβο 
των παιδιών τις ώρες της κοινής ησυχίας. 

• Όταν κάποιος συντηρεί ζώα ή πουλιά στο σπίτι του, συνήθως δεν ενοχλείται 
από τους θορύβους που προξενούν. Γείτονες όμως μπορεί να ενοχλούνται από 
ένα συνεχές γάβγισμα ή νιαούρισμα ή κελάηδισμα. 

• Ηλεκτρικές μηχανές για το κούρεμα του γρασιδιού κάνουν θόρυβο λιγότερο 
των 50 dB(A) και είναι έτσι λιγότερο θορυβώδεις από αντίστοιχες που 
κινούνται με βενζίνη. 

• Η ανακύκλωση π.χ. του γυαλιού αλλά και των κουτιών από ποτά είναι, όπως 
εξηγήσαμε στην 21η Ενότητα, σελ. 202, πολύ σημαντική για την προστασία 
του Περιβάλλοντος. Όταν όμως ρίχνουμε τα γυάλινα μπουκάλια ή τα 
μεταλλικά κουτιά από ποτά στους ειδικούς κάδους, γίνεται θόρυβος. Γι’ αυτό 
μία τόσο θετική κίνηση για το Περιβάλλον πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ώρες που δεν ενοχλούνται οι περίοικοι, δηλαδή όχι πριν από τις εφτά η ώρα το 
πρωί και όχι μετά τις οχτώ η ώρα το βράδυ. 

• Η ένταση του θορύβου των οικιακών συσκευών για μία και την αυτή εργασία, 
μπορεί να διαφέρει μέχρι και κατά 7 dB(A). Αυτό σημαίνει, ότι η ένταση του 
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θορύβου που δημιουργούν μπορεί να είναι συγκριτικά μέχρι και κατά 5 φορές 
μεγαλύτερη. Αξίζει λοιπόν κατά την αγορά μίας τέτοιας συσκευής να 
συγκρίνουμε και τις πληροφορίες για το θόρυβο που δημιουργούν τα διάφορα 
μοντέλα. 

• Τα παράθυρα παλαιών κτηρίων δεν προστατεύουν αποτελεσματικά από τους 
εξωτερικούς θορύβους. Λύση αποτελεί η αντικατάσταση των απλών τζαμιών 
με διπλά ή τριπλά και η στεγανοποίηση των παραθύρων σε σχέση με τους 
τοίχους. 

 
Εδώ τελειώσαμε και με την «Ηχορύπανση». 
 

Από την επόμενη 24η Ενότητα θα ξεκινήσουμε με την περιγραφή του Κεφαλαίου, 
με το οποίο θα ασχολείται κυρίως η ανθρωπότητα, όταν θα αναφέρεται στην 
προστασία του Περιβάλλοντος. Το Κεφάλαιο αυτό έχει τον τίτλο: «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας» ή και ΑΠΕ από τα αρχικά γράμματα των τριών λέξεων. 

 Και για να έχετε μία πρώτη εντύπωση, για το τι θα Σας περιγράψω στις επόμενες 
Ενότητες, αναφέρω μόνο μερικές ονομασίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: 

• Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. 
• Ηλιακός Θερμοσίφωνας. 
• Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 
• Φωτοβολταϊκά. 
• Υδραυλική Ενέργεια. 
• Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες). 
• Βιοκαύσιμα (στερεά, υγρά και αέρια βιοκαύσιμα). 
• Γεωθερμία, Αντλίες Θερμότητας. 
• Παλιρροιακή Ενέργεια. 
• Κ.α. 

 
 
Επειδή η ζωή βεβαίως και δεν είναι μόνο Προστασία του Περιβάλλοντος και επειδή 
πλησιάζει η Εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
 
Σας εύχομαι να περάσετε «Χαρούμενα Χριστούγεννα» και το «Νέο Έτος 2022» να 
Σας φέρει Υγεία, Ευτυχία και την Εκπλήρωση όλων των Ονείρων Σας!    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



226 
 

24η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ. Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Ορυκτά Καύσιμα. Πυλώνες Σωστής Ενεργειακής 
Πολιτικής. ΑΠΕ και Δυναμικό τους 
 

Εισαγωγή 
Σήμερα ξεκινάμε ένα πολύ σημαντικό Κεφάλαιο της προστασίας του Περιβάλλοντος, 
δηλαδή αυτό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας χρησιμοποιείται και η σύντμηση ΑΠΕ, που προκύπτει αν πάρουμε μόνο τα 
αρχικά γράμματα των τριών αυτών λέξεων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή 
ΑΠΕ. 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε λοιπόν με τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, οι οποίες θα βοηθήσουν, ώστε να λυθεί ένα μεγάλο μέρος του ενεργειακού 
προβλήματος, που αναπόφευκτα θα παρουσιαστεί τις επόμενες δεκαετίες, όπως θα 
εξηγήσουμε στη συνέχεια. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Οι συζητήσεις που γίνονται τις δύο τελευταίες δεκαετίες γύρω από  

• την προσεκτική χρήση του φυσικού Περιβάλλοντος, 
• τη δίκαιη διανομή του πλούτου στην υφήλιο  
• και τη στήριξη της ζωής όλου του κόσμου σε πραγματικά ανθρώπινη βάση, 

χαρακτηρίζονται από την έννοια «βιώσιμη ανάπτυξη». Έτσι η έννοια βιώσιμη 
ανάπτυξη εμπεριέχει συγχρόνως οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία. 

Ένας πλήρης ορισμός της έννοιας βιώσιμη ανάπτυξη αναπτύχθηκε καταρχάς από 
την Επιτροπή Brundland το 1987, συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα της Διάσκεψης 
στο Ρίο το 1992 και από τότε εξηγήθηκε σε πολυάριθμες πραγματείες. 

Βιώσιμη λοιπόν είναι η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των παρόντων 
γενεών, χωρίς να υπονομεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και να επιλέγουν το δικό τους στυλ ζωής. 

Σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη η ενέργεια παίζει έναν κεντρικό ρόλο. Π.χ. η 
κατάσταση που βρίσκεται το Περιβάλλον και το κλίμα της Γης επηρεάζεται από την 
ενέργεια. Αλλά η ενέργεια μπορεί να καθορίσει και την ειρηνική συμβίωση των λαών 
Έτσι η χρήση της ενέργειας είναι βιώσιμη μόνο όταν εξασφαλίζει μία επαρκή και 
μόνιμη διαθεσιμότητα κατάλληλων πηγών ενέργειας και συγχρόνως περιορίζει τις 
αρνητικές επιπτώσεις της εξασφάλισης, της μεταφοράς και της χρήσης της ενέργειας 
αυτής. 

Στα σημαντικότερα στηρίγματα ενός βιώσιμου εφοδιασμού ενέργειας ανήκουν οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τις οποίες θα ασχοληθούμε σε αρκετές Ενότητες 
στη συνέχεια. 

Κατανάλωση Ενέργειας 
Από την αρχή της βιομηχανοποίησης η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας 

αυξάνεται συνεχώς. Για παράδειγμα από το έτος 1870 μέχρι σήμερα ο πληθυσμός της 
Γης τετραπλασιάστηκε, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε 60 φορές. 
Έτσι, αφού ο πληθυσμός της Γης τετραπλασιάστηκε, αλλά η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας αυξήθηκε 60 φορές, τότε αυτό σημαίνει, ότι η κατανάλωση ενέργειας για 
κάθε άνθρωπο που ζει επάνω στη Γη μας αυξήθηκε από το 1870 μέχρι σήμερα 15 
φορές. Οι  πολίτες βέβαια των βιομηχανικών χωρών καταναλώνουν πολύ 
περισσότερη ενέργεια από τους υπολοίπους. 
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Ονομάζουμε πρωτογενή ενέργεια την ενέργεια αυτή που περιέχεται σε ορυκτά 
καύσιμα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η οποία δεν έχει υποστεί μετατροπή 
ή μετασχηματισμό Τα ποσοστά της κατανάλωσης των διαφόρων μορφών 
πρωτογενούς ενέργειας παγκοσμίως για το έτος 2019 ήταν τα εξής: 

1. Πετρέλαιο                                  30,9% 
2. Κάρβουνο                                   26,8% 
3. Φυσικό αέριο                              23,2% 
4. Βιοκαύσιμα/Απορρίμματα           9,4% 
5. Πυρηνική ενέργεια                       5,0% 
6. Υδροηλεκτρικά                             2,5% 
7. Άλλα                                             2,2% 

Από τις 7 αυτές μορφές πρωτογενούς ενέργειας οι 4 πρώτες (που αποτελούν συνολικά 
τα 90,3% της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας) είναι 
μορφές ενέργειας που περιέχουν κυρίως το στοιχείο άνθρακα. Έτσι από την καύση 
αυτών των τεσσάρων καυσίμων προκύπτει κυρίως το αέριο του θερμοκηπίου 
διοξείδιο του άνθρακα. Αναφέραμε κυρίως, διότι περιέχουν και το στοιχείο υδρογόνο 
από την καύση του οποίου δημιουργείται υδρατμός (σε όχι επικίνδυνες ποσότητες).  

Ορυκτά καύσιμα 
Από τη στατιστική που αναφέραμε προ ολίγου προκύπτει, ότι οι 3 πρώτες μορφές 

πρωτογενούς ενέργειας, που αποτελούν το 80,9% της πρωτογενούς ενέργειας που 
καταναλώνεται παγκοσμίως προέρχεται από την καύση των καυσίμων πετρέλαιο, 
κάρβουνο και φυσικό αέριο. Τα 3 αυτά είδη των καυσίμων λέγονται και ορυκτά 
καύσιμα, διότι προέρχονται από το στερεό φλοιό της γης. Ονομάζονται δε επί πλέον 
και συμβατικά ορυκτά καύσιμα για να τα ξεχωρίζουμε από τα λεγόμενα πυρηνικά 
ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το ουράνιο και το πλουτώνιο με τα οποία λειτουργούν οι 
πυρηνικοί αντιδραστήρες, από τους οποίους όπως αναφέραμε παράγεται το 5% της 
πρωτογενούς ενέργειας παγκοσμίως. Όπως έχω ήδη αναφέρει (βλέπε 6η Ενότητα, 
σελ.47) περί το τέλος των όσων έχω σκοπό να Σας περιγράψω για τη ρύπανση και την 
προστασία του Περιβάλλοντος, θα Σας εξηγήσω με πάρα πολύ απλά και εύκολα 
κατανοητά λόγια, ό,τι έχει σχέση με την πυρηνική ενέργεια, δηλαδή α) Πώς 
λειτουργεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. στο 
Τσερνομπίλ. β) Τι συμβαίνει κατά την έκρηξη μίας ατομικής βόμβας, γ) Τι συμβαίνει 
κατά την έκρηξη μίας βόμβας υδρογόνου, δ) Πως λειτουργεί ο Ήλιος μας και τέλος ε) 
Πώς θα λειτουργήσουν επάνω στη Γη μας πολλοί  «Τεχνητοί Ήλιοι», που θα λύσουν 
το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας του μέλλοντος χρησιμοποιώντας για 
τεχνολογία ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον Ήλιο μας. 

 Αν αθροίσουμε την ενέργεια που παράγεται παγκοσμίως από τα συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο, το κάρβουνο και το φυσικό αέριο και από τα 
πυρηνικά ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το ουράνιο και το πλουτώνιο, προκύπτει ότι 
συνολικά το 85,9% της παγκόσμιας πρωτογενούς ενέργειας παράγεται από τα 
συμβατικά και πυρηνικά ορυκτά καύσιμα, που όπως είπαμε προέρχονται από το 
στερεό φλοιό της γης.  

Αφού  λοιπόν ο παγκόσμιος εφοδιασμός με ενέργεια εξαρτάται κατά ένα τόσο 
μεγάλο ποσοστό, δηλαδή 85,9% από τα ορυκτά καύσιμα, τίθεται το ερώτημα για 
πόσο χρονικό διάστημα τα καύσιμα αυτά θα υπάρχουν στη διάθεσή μας; 

Σε τέτοιες έρευνες ξεχωρίζουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: 
1. Τα αποδεδειγμένα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία είναι οι 

ποσότητες αυτές των ορυκτών καυσίμων, που έχουν σίγουρα εντοπιστεί και 
μπορούν να εξορυχτούν οικονομικά με τα σημερινά τεχνικά μέσα. 
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2. Τα μη αποδεδειγμένα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων, τα οποία 
ονομάζονται και πόροι των ορυκτών καυσίμων. Οι πόροι λοιπόν είναι αυτές 
οι ποσότητες των ορυκτών καυσίμων, που είτε έχουν γεωλογικά εντοπιστεί, 
αλλά η εξόρυξή τους δεν είναι ακόμη οικονομική με τα σημερινά τεχνικά 
μέσα, είτε υπολογίζεται, ότι για γεωλογικούς λόγους πρέπει να υπάρχουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές, δίχως όμως να έχουν εντοπιστεί ακόμη. 

Τα αποδεδειγμένα αποθέματα λοιπόν του συνόλου των ορυκτών καυσίμων 
αντιστοιχούν σε ένα ποσό ενέργειας, που είναι 80 φορές μεγαλύτερο της σημερινής 
ετήσιας παγκόσμιας κατανάλωσής τους. Το ποσό δε αυτό της ενέργειας είναι 
συγχρόνως 2,2 φορές μεγαλύτερο από την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων, που 
έχουν καταναλωθεί από την αρχή της χρήσης τους μέχρι σήμερα. 

Αν λάβουμε υπόψη ποιο είναι το ποσοστό των επί μέρους συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στα αποδεδειγμένα αποθέματα 
αυτά και ποιο είναι το σημερινό ποσοστό ζήτησης των ορυκτών καυσίμων 
προκύπτουν τα εξής: Αν διατηρηθούν τα σημερινά δεδομένα στη ζήτηση των 
συμβατικών ορυκτών καυσίμων, τότε τα αποδεδειγμένα αποθέματά τους αρκούν για 
το συμβατικό πετρέλαιο μόνο για 42 χρόνια ακόμη (αν όμως λάβουμε υπόψη και το 
μη συμβατικό πετρέλαιο, όπως π.χ. το βαρύ πετρέλαιο, δηλαδή το μαζούτ τότε 
αρκούν για 58 χρόνια ακόμη), για το φυσικό αέριο αρκούν για 63 χρόνια ακόμη και 
για το κάρβουνο αρκούν περίπου για 200 χρόνια ακόμη. Βέβαια όσο τα αποθέματα 
των ορυκτών καυσίμων θα λιγοστεύουν, τόσο υψηλότερες θα γίνονται οι τιμές των. 
Για το συμβατικό πετρέλαιο για παράδειγμα οι Ειδικοί υπολογίζουν, ότι αυτό θα 
συμβεί, όταν θα έχει καταναλωθεί η μισή ποσότητα των συνολικών αποδεδειγμένων 
αποθεμάτων τους, κάτι που θα συμβεί στα επόμενα περίπου 10 χρόνια. 

Εάν δε υποθέσουμε, ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα αυξάνεται κατά 
2% ετησίως, τότε λίγες μόνο δεκαετίες μετά την εξάντληση των αποδεδειγμένων 
αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων θα έχουν εξαντληθεί και οι πόροι τους. 

Για τα πυρηνικά καύσιμα αποφεύγουμε να κάνουμε δηλώσεις για το πόσο αρκούν 
ακόμη, επειδή τέτοιες πληροφορίες είναι για περισσότερους λόγους αρκετά αβέβαιες. 

Σχηματισμός των Συμβατικών Ορυκτών Καυσίμων 
Έχει σίγουρα ενδιαφέρον να γνωρίζουμε πώς σχηματίστηκαν άραγε τα ορυκτά 
καύσιμα; 

Το κάρβουνο σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια πολλών εκατομμυρίων χρόνων από 
φυτά, που καταπλακώθηκαν από στρώματα εδάφους μετά από φυσικές καταστροφές 
και έμειναν εκεί υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων καθώς και την 
έλλειψη οξυγόνου. 

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σχηματίστηκε από την αποσύνθεση θαλάσσιων 
φυτικών και ζωικών οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί  καταπλακώθηκαν από 
τεκτονικές κινήσεις πριν από περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια και με την επίδραση 
υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων και την έλλειψη οξυγόνου, μετατράπηκαν σε 
άλλες χημικές ουσίες δηλαδή τις ουσίες που αποτελούν το πετρέλαιο ή το φυσικό 
αέριο. 

Δηλαδή, ενώ χρειάστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια για να 
δημιουργηθούν τα ορυκτά καύσιμα, ο άνθρωπος τείνει να τα καταναλώσει μόνο σε 
μερικές εκατοντάδες χρόνια. 

Και αν διερωτηθεί κανείς τι είναι αυτό, που καθιέρωσε τα ορυκτά καύσιμα 
σχεδόν σαν αποκλειστική πηγή ενέργειας, η απάντηση είναι απλή, το ότι δηλαδή 
προσφέρθηκαν άφθονα και συγκριτικά φτηνά. 
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Λόγοι για την Αντικατάσταση των Ορυκτών Καυσίμων 
Υπάρχουν περισσότεροι λόγοι, που καθιστούν αναγκαία τη σταδιακή 

αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με άλλες πηγές ενέργειας. Οι σπουδαιότεροι  
λόγοι είναι οι εξής:  

1. Η καύση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου του 
κάρβουνου και του φυσικού αερίου είναι, όπως έχουμε αναλυτικά εξηγήσει 
(βλέπε Ενότητες 3η ,4η, 5η, και 8η ), η αιτία για τη δημιουργία του 90% της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι σπουδαιότεροι δε ρύποι που δημιουργούνται 
από την καύση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων είναι το μονοξείδιο του 
άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες, η αιθάλη, τα αιωρούμενα σωματίδια, 
τα βαρέα μέταλλα, τα οξείδια του θείου, τα οξείδια του αζώτου, η όξινη 
βροχή, το κακό όζον, οι διοξίνες κ.λπ. Όλοι αυτοί οι ρύποι είναι εις θέση, αν η 
συγκέντρωσή τους στην ατμόσφαιρα ξεπεράσει τις αντίστοιχες οριακές τιμές, 
να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες. 

2. Το κύριο προϊόν της καύσης των ορυκτών καυσίμων είναι το αέριο διοξείδιο 
του άνθρακα, αφού η θερμότητα, που είναι ο σκοπός της καύσης ενός 
καυσίμου, παράγεται κυρίως με τη δημιουργία του αερίου διοξείδιο του 
άνθρακα. Το αέριο διοξείδιο του άνθρακα όμως είναι η κυρία αιτία για το 
βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, 
σελ.51). Έτσι όλες οι προσπάθειες που καταβάλει η διεθνής κοινότητα για να 
αποφευχθεί η επερχόμενη κλιματική αλλαγή όπως π.χ. το Πρωτόκολλο του 
Κιότο (βλέπε 7η Ενότητα, σελ. 59), ή το Πρωτόκολλο των Παρισίων (βλέπε 7η 
Ενότητα, σελ. 61), καταλήγουν στον περιορισμό της εκπομπής του διοξειδίου 
του άνθρακα, δηλαδή στον περιορισμό της καύσης των συμβατικών ορυκτών 
καυσίμων. Αυτή η θέση είναι η κατάλληλη για να αναφέρουμε, ότι η 
επικαιρότητα ξεπέρασε και την Ιστοσελίδα μας. Δηλαδή υπάρχει και ένα νέο 
Πρωτόκολλο, αυτό της Γλασκώβης, που συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2021 
και επομένως δεν ήταν δυνατό να το συμπεριλάβουμε στην 7η Ενότητα που 
περιγράψαμε πολύ πριν τον Νοέμβριο του 2021. Το σημαντικό όμως 
Πρωτόκολλο, αυτό της Γλασκώβης θα το περιγράψουμε, όταν θα 
ασχοληθούμε με τις Ανεμογεννήτριες. Εκεί θα εξηγήσουμε, ότι ικανοποίηση 
του Πρωτοκόλλου, της Γλασκώβης δίχως Ανεμογεννήτριες δεν γίνεται!      

3. Αφού, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, τα ορυκτά καύσιμα μετά από ένα 
χρονικό διάστημα θα τελειώσουν, όσο πιο γρήγορα  χρησιμοποιήσουμε 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τόσο λιγότερα προβλήματα θα 
αντιμετωπίσουμε για την εξασφάλιση των ποσών της ενέργειας που θα 
χρειαζόμαστε. 

4. Η όσο το δυνατό γρηγορότερη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας όμως 
είναι επιβεβλημένη και από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όλες οι 
χώρες, όπως και εμείς, σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Διότι όσο πιο 
γρήγορα  χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τόσο 
μεγαλύτερη διάρκεια θα έχουν τα ορυκτά καύσιμα και έτσι τόσο περισσότερες 
γενεές θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο 
τα ορυκτά καύσιμα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για πιο σημαντικούς 
σκοπούς απ’ ότι σήμερα, που είναι μόνο η καύση τους. 

5. Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων πετρελαίου και 
φυσικού αερίου προκαλούν προβλήματα στις εθνικές οικονομίες των 
περισσοτέρων χωρών (πόσο επίκαιρο είναι αυτό το πρόβλημα σήμερα;). 

Και οι 5 λόγοι που αναφέραμε προηγουμένως καθιστούν αναγκαία τη σταδιακή 
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με άλλες πηγές ενέργειας. 
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Πυλώνες Σωστής Ενεργειακής Πολιτικής 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σε διεθνές επίπεδο πολλές συζητήσεις με αντικείμενο: 
ποια είναι η σωστή ενεργειακή Πολιτική. Οι συζητήσεις αυτές στρέφονται γύρω από: 

1. Τους κινδύνους της αναμενόμενης κλιματικής αλλαγής. 
2. Το πεπερασμένο των αποθεμάτων και των πόρων των ορυκτών καυσίμων 

καθώς και τις συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών τους. 
3. Τις αποκλίνουσες απόψεις των Ειδικών για τους κινδύνους της πυρηνικής 

ενέργειας. 
4. Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
5. Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη 

ισορροπημένη πρόσβαση στις πηγές ενέργειας. 
Η εύρεση της χρυσής τομής με αντικειμενικά κριτήρια για τη σωστή μελλοντική 
ενεργειακή πολιτική δε φαίνεται ακόμη δυνατή, τουλάχιστο υπό τις παρούσες 
συνθήκες. Δηλαδή με άλλα λόγια οι Υπεύθυνοι δε μπορούν να συμφωνήσουν στο 
ποια είναι η σωστή ενεργειακή Πολιτική. Πάντως όμως ανεξάρτητα από τις 
υπάρχουσες διαφορές, η σωστή μελλοντική ενεργειακή πολιτική πρέπει να βασίζεται 
τουλάχιστο στους εξής τρεις πυλώνες: 

1. Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και στη συμπεριφορά των πολιτών μπορεί να 
επιφέρει σημαντική μείωση στη κατανάλωση ενέργειας. Δύο 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προς τούτο είναι η επιλογή προϊόντων που 
απαιτούν μικρή κατανάλωση ενέργειας και η έξυπνη επιλογή των μέσων 
μεταφοράς. Επομένως επιβάλλεται η αλλαγή φιλοσοφίας από την τωρινή 
συμπεριφορά μας, δηλαδή «να θέλουμε πάντα να καταναλώνουμε 
περισσότερα, και να ταξιδεύουμε μακρύτερα και γρηγορότερα» στη μέλλουσα 
συμπεριφορά μας, δηλαδή «είναι προτιμότερο να ζούμε καλύτερα, από το να 
έχουμε περισσότερα». 

2. Πυλώνας, που θα πρέπει να βασίζεται η ενεργειακή Πολιτική είναι η 
Εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων για μείωση των απωλειών της 
ενέργειας. Δύο αντιπροσωπευτικές δυνατότητες προς τούτο: α) Μειώνουμε 
την απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση ενός κτηρίου με τη βοήθεια μίας 
καλής μόνωσης του κτηρίου. β) Κάθε μετατροπή μίας μορφής ενέργειας σε 
μία άλλη συνοδεύεται από απώλειες. Έστω λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε π.χ. 
θερμότητα για να θερμάνουμε νερό. Μία δυνατότητα θα ήταν να 
χρησιμοποιήσουμε τη θερμότητα που προκύπτει από την καύση ενός ορυκτού 
καυσίμου (π.χ. πετρέλαιο). Η θερμότητα αυτή προκύπτει από μία μόνο 
μετατροπή ενέργειας (πετρέλαιο  θερμότητα). Μία άλλη δυνατότητα θα 
ήταν να χρησιμοποιήσουμε τη θερμότητα που προκύπτει από δύο μετατροπές 
ενέργειας (πετρέλαιο  ηλεκτρικό ρεύμα  θερμότητα). Σκόπιμη λοιπόν 
είναι η πρώτη λύση, αφού χρησιμοποιούμε ενέργεια (θερμότητα), που 
προέρχεται από μία και όχι από δύο μετατροπές ενέργειας.   

3. Τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται στα ορυκτά (συμβατικά ή και 
πυρηνικά) καύσιμα έχουν το μειονέκτημα, ότι αφενός τα καύσιμα κάποτε θα 
εξαντληθούν, αφετέρου δημιουργούν προβληματικά απόβλητα. Ενεργειακά 
συστήματα δίχως το μειονέκτημα των αποβλήτων είναι αυτά των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Δυναμικό τους 
Τι ονομάζουμε όμως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; 

Πάνω στη Γη υπάρχει μία ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά σε μορφές ενέργειας, που, 
εν αντιθέσει με τα ορυκτά (συμβατικά και πυρηνικά) καύσιμα, έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι θα είναι διαθέσιμες πρακτικώς για πάντα και συγκεκριμένα για 
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όσο θα υπάρχει ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη. Ως εκ τούτου αυτές τις μορφές ενέργειας 
τις ονομάζουμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να χωριστούν με διάφορους τρόπους 
σε κατηγορίες. Εδώ θα τις χωρίσουμε, ανάλογα με την πηγή από την οποία 
προέρχονται, σε τρεις κατηγορίες. Οι τρεις κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες, 
όπου για κάθε κατηγορία αναφέρουμε μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα: 
1η κατηγορία. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τον Ήλιο (π.χ. η ηλιακή 
ακτινοβολία, η υδραυλική ενέργεια δηλαδή η δυναμική ενέργεια του νερού, η αιολική 
ενέργεια δηλαδή η κινητική ενέργεια του ανέμου, η ενέργεια της βιομάζας κ.λπ.).  
2η κατηγορία Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση το εσωτερικό της Γης ( π.χ. η 
γεωθερμία).   
3η κατηγορία. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τη Σελήνη (π.χ. η ενέργεια της 
παλίρροιας, που οφείλεται στην βαρυτική έλξη των υδάτινων μαζών της Γης από τη 
Σελήνη). 

Υπολογισμοί έχουν δείξει, ότι η υπάρχουσα συνολική ενέργεια των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το διάστημα π.χ. ενός έτους είναι τρεις χιλιάδες 
φορές (!) περισσότερη από τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια της ανθρωπότητας. Είναι 
όμως και ευνόητο, ότι τέτοια παγκόσμια μεγέθη διαφέρουν ανάλογα με την πηγή 
προέλευσής των. Αλλά προσοχή δε χρειάζεται αμέσως ευφορία. Διότι ο άνθρωπος για 
μία σειρά από λόγους δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το τεράστιο ποσό 
της ενέργειας. Ένα απλό παράδειγμα: Τι να την κάνουμε την ηλιακή ακτινοβολία ή 
την δύναμη του ανέμου επάνω από τους Ωκεανούς; Συγκεκριμένα, από την διαθέσιμη 
ηλιακή ακτινοβολία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μόνο μερικά χιλιοστά, από τη 
βιομάζα και την γεωθερμία μόνο μερικά εκατοστά και μόνο από τη δυναμική 
ενέργεια του νερού περί τα 10  εκατοστά. Παρ’ όλα αυτά το εκμεταλλεύσιμο 
δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπολογίζεται, ότι είναι το 6πλάσιο της 
σημερινής παγκόσμιας κατανάλωσης σε ενέργεια! 

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με την 
περιγραφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ως βάση τον Ήλιο. Μέχρι 
τότε λοιπόν χαίρετε! 
 
 

Ιστορική Αναδρομή 
 

Μπήκαμε ήδη στο έτος 2022 εγκαταλείποντας το επετειακό 2021, αφού το 2021 
συμπληρώσαμε 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία μας οδήγησε 
στην αποτίναξη του επάρατου τουρκικού ζυγού. Όπως βέβαια το περιμέναμε, 
εμφανίστηκαν πολλοί ειδικοί κα μη προκειμένου να μας ενημερώσουν. 

Τι προτέρημα όμως για τον λαό μας να διαθέτουμε μία προσωπικότητα 
παγκοσμίου εμβέλειας, όπως η Κυρία Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, η οποία μας δίδαξε 
τι είναι Ιστορία: «Όλες οι χώρες έχουν ανάγκη από ένα εθνικό αφήγημα. Οι λαοί 
πρέπει να διδάσκονται μία ιστορία αυτοεκτίμησης που να καταγράφεται σε μνημεία, 
που να γίνεται παρέλαση και εθνική επέτειος… Το να προσπαθούμε να 
αναθεωρήσουμε το αφήγημα του 1821 είναι παράλογο και επιβλαβές…» 

Παρουσιάστηκαν όμως και περισσότεροι «προοδευτικοί», οι οποίοι με 
ικανοποίηση προέβαλαν κυρίως τα αρνητικά των Ηρωίδων και Ηρώων του 1821. 
Μόνο μερικά παραδείγματα από αυτά που είπαν μερικοί από αυτούς για τους οποίους 
λέγονται τόσα πολλά για το ότι χρηματίζονται ή και εκβιάζονται ακόμη από ξένα 
Κέντρα: 
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• «Ο Καραϊσκάκης ήταν βέβαια Μούλος»! Αν κάποιος σήμερα αποκαλούσε 
έστω και τον τελευταίο πολίτη Μούλο, θα είχε να αντιμετωπίσει τους 
«προοδευτικούς», διότι γνωστοποίησε «απόρρητα προσωπικά δεδομένα». Οι 
ίδιοι όμως οι «προοδευτικοί» μπορούν να αποκαλούν τον Ήρωα της 
Επανάστασης τον Στρατηγό Γεώργιο Καραϊσκάκη, (που οι τούρκοι τον 
έτρεμαν και στον ύπνο τους ακόμη) Μούλο! 

•  «Η θυσία του Αθανάσιου Διάκου στην Αλαμάνα ήταν βέβαια περιττή, διότι 
με τόσους λίγους δεν είχε πιθανότητα επιτυχίας….». Ο Φωστήρας αυτός δεν 
έλαβε καθόλου υπ' όψη, ότι ο Αθανάσιος Διάκος δεν έκανε τίποτα 
διαφορετικό από ότι έκανε ακριβώς στα ίδια μέρη πριν 2 301  χρόνια 
νωρίτερα από αυτόν (480 + 1821) ένας πρόγονός του ο Βασιλιάς της 

Σπάρτης Λεωνίδας, μένοντας στην Αιωνιότητα *, όπως θα μείνει και ο 
Αθανάσιος Διάκος. 

• Υπήρξε υπέρμετρη προσπάθεια να συνδέσουν τον αγώνα των Ελλήνων 
πολεμιστών με τη Γαλλική επανάσταση και τον Διαφωτισμό. Δίχως βέβαια 
να υποτιμήσουμε την επίδραση της Γαλλικής επανάστασης και του 
Διαφωτισμού π.χ. στην Φιλική Εταιρεία, αυτοί που πολέμησαν και έδωσαν 
τη ζωή τους για να μπορούν να ζουν σήμερα ελεύθεροι μερικοί Νεοέλληνες, 
που μας, ζαλίζουν κάθε τόσο με τις ανοησίες τους, ας δούμε πώς εξήγησαν οι 
ίδιοι οι Ήρωες την αιτία του ξεσηκωμού των και της θυσίας των. 
Διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από την διακήρυξη της 1ης 
Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (20 Δεκεμβρίου 1821 - 15 Ιανουαρίου 
1822): «Εν ονόματι της Αγίας και Αδιαιρέτου Τριάδος … Απόγονοι του 
σοφού και φιλανθρώπου Έθνους των Ελλήνων … Ο κατά των Τούρκων 
πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός … Κρίνοντες ανάξιον 
να ζώμεν ημείς οι απόγονοι του περικλεούς εκείνου έθνους των Ελλήνων 
υπό δουλείαν τοιαύτην, ιδίαν μάλλον των αλόγων ζώων παρά των λογικών 
όντων … ». Αυτά είναι τα λόγια των ίδιων των Ηρώων. Τι λένε επ' αυτού 
όλοι αυτοί οι «Καραγκιόζηδες», που είτε θέλουν να μας πείσουν, ότι 
περνούσαμε ωραία με τους τούρκους είτε δεν παραδέχονται, ότι οι Ήρωες 
αυτοί πολέμησαν για την θρησκεία τους και την Πατρίδα τους; Δεν 
αντιλαμβάνονται, ότι προσπαθώντας να αναθεωρήσουν το αφήγημα του 
1821, κάνουν κάτι το οποίο κατά την Κυρία Αρβελέρ είναι παράλογο και 
επιβλαβές!; 

 
 
* Το 2006, δηλαδή 2486  χρόνια μετά τον ηρωικό θάνατο του Λεωνίδα του Βασιλιά 
της Σπάρτης στις Θερμοπύλες (480 + 2006), κυκλοφόρησε η ταινία «300», η οποία 
αναφέρεται διθυραμβικά στη μάχη των Θερμοπυλών. Η ταινία αυτή έσπασε τα 
ταμεία και σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων. Απέφερε κέρδη 400 
εκατομμυρίων δολαρίων και είναι μία από τις πιο μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες 
στον κινηματογράφο. 

Τα εμπορικά επιτεύγματα της ταινίας τα αναφέρουμε, μόνο και μόνο για να 
δώσουμε σε αυτούς, που έχουν φαγωθεί να εξαφανίσουν ό,τι μας κάνει υπερήφανους 
την δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν, ότι όλη η ανθρωπότητα γοητεύεται με την 
Ιστορία των Ελλήνων.    
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Στην ταινία αυτή οι Σπαρτιάτες αποκαλούνται οι καλλίτεροι πολεμιστές όλων 
των εποχών. Η θυσία των τριακοσίων Σπαρτιατών υπό τον Βασιλιά τους Λεωνίδα 
ξεσήκωσε τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι ενώθηκαν και κατατρόπωσαν τους 
Πέρσες 1 χρόνο αργότερα στην τελική μάχη των Πλαταιών. 

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Τζέραρντ Μπάτλερ, που έπαιζε τον ρόλο του 
Λεωνίδα γνώρισε  ημέρες δόξας και διηγείται, ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα 
όποιοι τον έβλεπαν στο δρόμο του φώναζαν εκστασιασμένοι την επική ατάκα που 
χρησιμοποίησε «This is Sparta», όταν ο Πέρσης αγγελιαφόρος του ζήτησε «Γη και 
Ύδωρ». 

Το ίδιο θα συμβεί και με τον Αθανάσιο Διάκο στο πέρασμα των αιώνων, μόνο ότι 
το γεγονός, ότι οι τούρκοι τον σούβλισαν θα χαλάει το αφήγημα των 
«προοδευτικών», ότι περνούσαμε ωραία με τους τούρκους.  
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25η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ Ι Ι. Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας με Βάση τον Ήλιο.  Άμεση Χρήση της 
Ηλιακής Ενέργειας. Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική  
 

Εισαγωγή 
Την προηγούμενη 24η Ενότητα τελείωσα με τη φράση: Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. 
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με την περιγραφή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που έχουν ως βάση τον Ήλιο. Μέχρι τότε λοιπόν χαίρετε! 

Αυτήν  τη φράση την αναφέρω πάλι για δύο λόγους: 
1. Από την 24η Ενότητα μέχρι σήμερα πέρασαν όχι μία αλλά περισσότερο από 

τρεις εβδομάδες. Έτσι , θα ήταν δυνατόν κάποια Αναγνώστρια, ή κάποιος 
Αναγνώστης να κάνει τη σκέψη: «Μήπως η Ιστοσελίδα ανέστειλε την 
λειτουργία της;». Επ' αυτού θα ήθελα να Σας διαβεβαιώσω, ότι εγώ πιστεύω, 
ότι δεν υπάρχει κάτι, που είναι πιο απίθανο από αυτήν τη σκέψη! Όσο υπάρχω 
(πάντα βέβαια Θεού θέλοντος) και η Ιστοσελίδα θα ολοκληρώσει την 
αποστολή της αλλά και πολλά άλλα θα ακολουθήσουν! 

2. Η αργοπορία μου για την 25η Ενότητα έχει σχέση με το ότι δέχτηκα μία 
πρόσκληση που μου έγινε να κάνω μία διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο «Το 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και η Κλιματική Αλλαγή». Επειδή δε σε όλη 
μου τη ζωή προσπαθούσα να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου 
έδειχναν, ασχολήθηκα όσο ήταν απαραίτητο (σε περισσότερες εκατοντάδες 
διαλέξεών μου δεν κράτησα ποτέ χαρτί). Σε περίπτωση δε, που θα 
επιθυμούσατε να ακούσετε και Εσείς την διάλεξή μου, πρέπει να κάνετε το 
εξής: Μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα μου (π.χ. με τον σύνδεσμο: Στέφανος 
Μπινιάρης Περιβάλλον) βλέπετε στην 4η γραμμή τη λέξη Διάλεξη. Πατώντας 
τη λέξη Διάλεξη μπορείτε να ακούσετε όλη τη διάλεξη και τις ερωτήσεις και  
απαντήσεις.            

Αν παρακολουθήσετε τη διάλεξη, Σας παρακαλώ λάβετε υπ' όψη 2 παρατηρήσεις: α) 
Τα πρώτα (3-4) λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η διάλεξη υπήρχαν μικροπροβληματάκια με 
το ρεύμα. β) Μη δώσετε ιδιαίτερη σημασία στις  … ερωτήσεις που δεν ήταν 
ερωτήσεις αλλά μικροδιαλέξεις, όχι όμως πάντα από κατέχοντας το αντικείμενο της 
διάλεξης. 

 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Δυναμικό τους 

Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη 24η Ενότητα, το 85,9% της πρωτογενούς 
ενέργειας, που καταναλώνεται παγκοσμίως μέσα σε ένα χρόνο προέρχεται από τα 
λεγόμενα ορυκτά καύσιμα (ορυκτά, διότι προέρχονται από το στερεό φλοιό της γης). 
Συγκεκριμένα το 80,9% της πρωτογενούς ενέργειας, που καταναλώνεται παγκοσμίως 
μέσα σε ένα χρόνο προέρχεται από την καύση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων 
(δηλαδή πετρέλαιο, κάρβουνο και φυσικό αέριο) το δε υπόλοιπο 5% από τα πυρηνικά 
ορυκτά καύσιμα (δηλαδή το ουράνιο και το πλουτώνιο). Το σύνολο όμως των 
κοιτασμάτων των ορυκτών καυσίμων (συμβατικών και πυρηνικών) θα έχει 
καταναλωθεί περίπου μέχρι το τέλος του αιώνα μας (2100). 

Επομένως είναι επιτακτική ανάγκη να φροντίσουμε έγκαιρα να βρούμε 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. 
Υπάρχει όμως ένας σοβαρότερος λόγος, για τον οποίον πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
όσο νωρίτερα γίνεται αυτές τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Δηλαδή η εκτενής 
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χρήση των ορυκτών καυσίμων ως πηγή ενέργειας συνεπάγεται την εκπομπή στην 
ατμόσφαιρα τεράστιων ποσοτήτων του αερίου του θερμοκηπίου διοξείδιο του 
άνθρακα, το οποίο ενισχύει έτσι το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου και με 
αυτόν τον τρόπο ενισχύει την κλιματική αλλαγή της Γης μας. 

Ευτυχώς όμως για την ανθρωπότητα επάνω στη Γη μας υπάρχει μία ιδιαίτερα 
μεγάλη προσφορά σε μορφές ενέργειας, που βασίζονται στον Ήλιο, στο εσωτερικό 
της Γης και στη Σελήνη, έτσι ώστε εν αντιθέσει με τα ορυκτά (συμβατικά και 
πυρηνικά) καύσιμα, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό το ότι θα είναι διαθέσιμες 
πρακτικώς για πάντα και συγκεκριμένα για όσο θα υπάρχει ο Ήλιος, η Γη και η 
Σελήνη. Ως εκ τούτου αυτές τις μορφές ενέργειας τις ονομάζουμε Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. 

Παρεμπιπτόντως με τη χρήση όσο γρηγορότερα γίνεται των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας ανταποκρινόμαστε και στις υποχρεώσεις που έχουμε έναντι της 
λεγόμενης «Βιώσιμης Ανάπτυξης». Δηλαδή, ενώ χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια 
για τη δημιουργία των ορυκτών καυσίμων, δεν θα τα καταφέρουμε να στερήσουμε 
από τις επόμενες γενεές αυτά τα πολύτιμα υλικά που θα έχουν (για τις επόμενες 
γενεές) πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι για εμάς, που απλώς τα καίμε. 

Υπολογισμοί έχουν δείξει, ότι η υπάρχουσα συνολική ενέργεια των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για το χρονικό διάστημα π.χ. ενός έτους είναι τρεις 
χιλιάδες φορές (!) περισσότερη από τις ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια της 
ανθρωπότητας. Αλλά προσοχή δε χρειάζεται αμέσως ευφορία. Διότι ο άνθρωπος για 
μία σειρά από λόγους δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί όλο αυτό το τεράστιο ποσό 
της ενέργειας. Ένα απλό παράδειγμα: Τι να την κάνουμε την ηλιακή ακτινοβολία ή 
την δύναμη του ανέμου επάνω από τους Ωκεανούς; Συγκεκριμένα μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε: α) από την διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία μόνο μερικά χιλιοστά, 
β) από τη βιομάζα και την γεωθερμία μόνο μερικά εκατοστά και γ) μόνο από τη 
δυναμική ενέργεια του νερού περί τα 10  εκατοστά. Παρ’ όλα αυτά το 
εκμεταλλεύσιμο δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπολογίζεται, ότι είναι 
το 6πλάσιο της σημερινής παγκόσμιας κατανάλωσης σε ενέργεια!  

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να χωριστούν με διάφορους τρόπους 
σε κατηγορίες. Στον Πίνακα 19, σελ. 236 αναφέρονται σχεδόν όλες (τουλάχιστο 
σίγουρα οι σπουδαιότερες)  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εδώ θα τις χωρίσουμε, 
ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται, σε τρεις κατηγορίες. Οι τρεις 
κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
1η κατηγορία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση τον Ήλιο  
2η κατηγορία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση το εσωτερικό της Γης.   
3η κατηγορία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση τη Σελήνη. 

Από τον Πίνακα 19, σελ. 236 προκύπτει, ότι οι με απόσταση περισσότερες 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι αυτές που έχουν ως βάση τον Ήλιο. Έτσι 
προκειμένου να χαρακτηριστούν όλες αυτές οι μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας με βάση τον Ήλιο χρησιμοποιούμε διάφορα επίθετα, όπως άμεση, έμμεση, 
παθητική ενεργητική. Έτσι ίσως να έχετε στην αρχή κάποια δυσκολία. 

Ο Πίνακας 19, σελ. 236 θα μας συνοδεύει μέχρι το τέλος της περιγραφής των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να συνειδητοποιείτε πού εντάσσεται η 
εκάστοτε Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. 

 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Βάση τον Ήλιο 

Και ξεκινάμε με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν ως βάση τον Ήλιο, 
υπενθυμίζοντας ορισμένα των όσων είχαμε αναφέρει για τον Ήλιο, όταν περιγράψαμε  
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Πίνακας 19:   Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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τόσο το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, σελ.47) όσο και την 
«Τρύπα του Όζοντος» (βλέπε 15η Ενότητα, σελ. 141): 

1. Η πηγή ενέργειας για τη Γη μας είναι ο Ήλιος μας. 
1. Στον Ήλιο συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα, αφού μέσα σε ένα δευτερόλεπτο 

μετατρέπονται, όχι με χημικές αλλά με πυρηνικές αντιδράσεις 4 700 000 τόνοι 
υδρογόνου σε ήλιο. Τα γεγονότα αυτά αντιστοιχούν ενεργειακά στην έκρηξη 
δισεκατομμυρίων από βόμβες υδρογόνου και αυτό μέσα σε ένα δευτερόλεπτο! 

2. Η ενέργεια που παράγεται έτσι στον Ήλιο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο    
ανταποκρίνεται σε μία ισχύ τετρακοσίων εξάκις εκατομμυρίων κιλοβάτ 
(ασύλληπτο νούμερο, που έχει μπροστά το 4 ακολουθούμενο από 23 
μηδενικά!). Τα τεράστια αυτά ποσά ενέργειας που δημιουργούνται στον Ήλιο    
εκπέμπονται υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας προς όλες τις 
διευθύνσεις στο διάστημα. Μένουν δε σχεδόν ανεκμετάλλευτα, αφού μόνο 
ένα απειροελάχιστο μέρος αυτού του τεράστιου ποσού ενέργειας συναντά 
τους πλανήτες, τους οποίους έτσι ζεσταίνει. 

3. Η Γη μας π.χ. δέχεται 2,2 δισεκατομμυριοστά της ενέργειας του Ήλιου   
αποκτώντας μία μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης περίπου 
+15ºC. Αυτό βέβαια και με τη βοήθεια του «Φυσικού Φαινομένου του 
Θερμοκηπίου», όπως έχουμε εξηγήσει στην 6η Ενότητα, σελ. 48. 

4. Η ηλιακή ενέργεια, πριν φτάσει στην ατμόσφαιρα της γης, έχει μία μέση ισχύ 
1368 βατ (δηλαδή περίπου 1,4 κιλοβάτ) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας, 
που είναι κάθετη στη διεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα, που παρουσιάζει  η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, 
είναι ότι η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει σε ένα τόπο στην επιφάνεια 
της γης έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις κατά την διάρκεια ενός 24ώρου και κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. Επίσης εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, π.χ. από το εάν 
υπάρχουν σύννεφα ή όχι, και ιδιαίτερα είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους 
του τόπου (δηλαδή από την απόσταση του τόπου από τον Ισημερινό της Γης, δηλαδή 
από τον κύκλο που τέμνει κάθετα τον άξονα της Γης και απέχει το ίδιο από τον 
Βόρειο και τον Νότιο Πόλο). Επιπλέον δυστυχώς οι ενεργειακές ανάγκες του 
ανθρώπου αυξάνουν, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι είτε μικρής ισχύος, είτε 
ανύπαρκτη. Για παράδειγμα ενέργεια για θέρμανση χρειαζόμαστε το χειμώνα, όταν η 
ηλιακή ενέργεια είναι μικρής ισχύος, ενώ φως χρειαζόμαστε τη νύχτα, όταν η ηλιακή 
ενέργεια είναι ανύπαρκτη. 

Τη χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε άμεση και 
έμμεση (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236) . 
 

Άμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας 
Άμεση είναι η χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν τη χρησιμοποιούμε απευθείας 
όπως έρχεται από τον Ήλιο π.χ. επιτρέποντάς της να μπει μέσω ενός τζαμιού στο 
εσωτερικό ενός σπιτιού και να το φωτίσει ή να το θερμάνει, ή χρησιμοποιώντας την 
σε ένα ηλιακό θερμοσίφωνα για να παράγουμε ζεστό νερό. 

Έμμεση είναι η χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν δεν τη χρησιμοποιούμε 
απ’ ευθείας σαν ηλιακή ακτινοβολία, αλλά αφού αυτή μετατραπεί πρώτα σε μία άλλη 
μορφή ενέργειας, όπως π.χ. σε ενέργεια του τρεχούμενου νερού ή σε ενέργεια του 
ανέμου. Αργότερα θα εξηγήσουμε βέβαια γιατί η ενέργεια και του τρεχούμενου 
νερού και του ανέμου είναι έμμεσες μορφές της ηλιακής ενέργειας. 
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Παθητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας 
Και αρχίζουμε με την άμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας όπως δηλαδή έρχεται αυτή 
από τον Ήλιο και μπορούμε να τη διαχωρίσουμε σε παθητική και ενεργητική. 
Η άμεση ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται παθητικά κυρίως για τη θέρμανση, το 
φωτισμό και τον κλιματισμό των κτηρίων με τη βοήθεια δομικών υλικών που 
αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής του κτηρίου. Μάλιστα σήμερα έχει 
δημιουργηθεί ειδικός κλάδος στην Αρχιτεκτονική που λέγεται Βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονική. 

Αντίθετα η άμεση ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται ενεργητικά με τη βοήθεια 
συσκευών, όπως π.χ. ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ενός ηλιακού συλλέκτη, μίας 
φωτοβολταïκής συστοιχίας κ.λπ. που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα, όπως αντλίες, 
ανεμιστήρες, κινητήρες κ.λπ., όπως θα εξηγήσουμε αργότερα. 
 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 
Τώρα θα ασχοληθούμε με την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, δηλαδή πως μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε άμεσα την ηλιακή ενέργεια προκειμένου να εξοικονομήσουμε 
ενέργεια για τη θέρμανση και τον φωτισμό των κτηρίων με τη βοήθεια μόνο δομικών 
υλικών που ανήκουν στην αρχιτεκτονική των κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μεταβλητότητα της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια τόσο του 24ώρου όσο και 
του έτους. Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει σπίτια, χρησιμοποίησε 
ακούσια ή εσκεμμένα παθητικά την άμεση ηλιακή ενέργεια. 

Ανάγκη για θέρμανση ενός κτηρίου υπάρχει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν 
δηλαδή είναι μεγαλύτερη η ανάγκη και για το φωτισμό του κτηρίου. Αφού όμως το 
χειμώνα η τροχιά του ηλίου είναι χαμηλή προς το νοτιά (βλέπε Σχήμα 28α, σελ. 239), 
προκειμένου να καλύψουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης 
ενέργειας για θέρμανση και φωτισμό των κτηρίων με την παθητική χρήση της άμεσης 
ηλιακής ενέργειας, είναι σκόπιμο καταρχάς ο προσανατολισμός των κτηρίων να είναι, 
όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό, προς το νοτιά. Έτσι, αν το σπίτι είναι στραμμένο προς 
το νοτιά, το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια μίας χειμωνιάτικης ημέρας, που η 
ηλιακή ενέργεια είναι δυνατό να μπει μέσα στο κτήριο, για να το φωτίσει και να το 
θερμάνει, θα είναι μέγιστο.  

Για να μπορέσει όμως η ηλιακή ενέργεια να μπει μέσα στο κτήριο, για να το 
φωτίσει και να το θερμάνει, είναι απαραίτητα τουλάχιστο δύο υλικά. Ένα πρώτο 
υλικό, π.χ. το τζάμι ενός παραθύρου, επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να 
διεισδύσει στο κτήριο καταρχάς φωτίζοντάς το. Στη συνέχεια ένα δεύτερο υλικό ή 
και περισσότερα, π.χ. πλακάκια, σκυρόδεμα, τούβλα κ.λπ. που βρίσκονται στο 
πάτωμα ή / και στους τοίχους απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, θερμαίνονται και 
με τη σειρά τους θερμαίνουν τον αέρα του κτηρίου. Είναι σκόπιμο ο εξωτερικός 
φλοιός του κτηρίου να είναι ελαφριάς κατασκευής αλλά με ισχυρή θερμομόνωση,     
ώστε να μην υπάρχουν θερμικές απώλειες κατά τη νύχτα. Όμως οι τοίχοι, τα 
πατώματα και οι οροφές πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής με μεγάλη 
θερμοχωρητικότητα, ώστε να αποθηκεύουν τη θερμότητα για περισσότερο χρόνο, 
δηλαδή κατά το δυνατό και για όλη τη νύχτα. Έτσι θα υπάρχει καλή θερμοκρασιακή 
ισορροπία στο εσωτερικό του κτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Του απλού αυτού συστήματος υπάρχουν περισσότερες παραλλαγές που αυξάνουν 
την απόδοσή του. 

Μία αύξηση της επιφάνειας των παραθύρων με σκοπό την αύξηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας που μπαίνει μέσα στο κτήριο κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν είναι 
πάντα συμφέρουσα. Και αυτό  διότι οι θερμικές απώλειες του κτηρίου κατά τη 
διάρκεια της νύχτας είναι μεγαλύτερες μέσω των παραθύρων (όσο καλή μόνωση και  



239 
 

 

 



240 
 

 
αν έχουν αυτά) σε σχέση με ένα καλά μονωμένο τοίχο. Το πρόβλημα λοιπόν για τον 
αρχιτέκτονα είναι να κατασκευάσει το κτήριο, έτσι ώστε η διαφορά της 
εκμεταλλεύσιμης ηλιακής ακτινοβολίας, που μπαίνει στο κτήριο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας από τα διάφορα ανοίγματα που έχει επιλέξει, μείον τη θερμική απώλεια κατά 
τη διάρκεια της νύχτας από τα ίδια ανοίγματα να είναι μεγίστη. Βέβαια πρέπει να   
ληφθεί υπόψη και η σχέση του κόστους της επιπλέον κατασκευής ως προς την 
εξοικονομημένη ενέργεια. 
 

Φωτισμός των Κτηρίων 
Ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία μεγάλων 
κτηρίων στη βιομηχανία και στη διοίκηση είναι για το φωτισμό των κτηρίων. Και 
αυτό όχι μόνο άμεσα για τη λειτουργία των λαμπτήρων, αλλά και προκειμένου να 
απομακρυνθεί μέσω της εγκατάστασης κλιματισμού η θερμότητα που παράγεται από 
τη λειτουργία των λαμπτήρων. Έτσι κατάλληλη επιλογή τοίχων από γυαλί, που 
αφήνουν ένα μεγάλο μέρος του ηλιακού φωτός να περάσει μέσα στο κτήριο, μπορεί 
να μειώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου για 
φωτισμό. 

Η παθητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας, όπως την περιγράψαμε στα 
προηγούμενα παραδείγματα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των 
κτηρίων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη 
μέτρων. Για παράδειγμα σε όλες τις περιπτώσεις κτηρίων μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε κουρτίνες, ρολά κ.λπ. που περιορίζουν την είσοδο της ηλιακής 
ακτινοβολίας στο κτήριο το καλοκαίρι.  

Στην ειδική περίπτωση ενός χαμηλού κτηρίου (βλέπε Σχήμα 28β, σελ. 239) 
προσφέρεται επιπλέον η προέκταση της πλαγιαστής σκεπής του κτηρίου τόσο προς τα 
κάτω, έτσι ώστε να επιτρέπει μεν στην ηλιακή ακτινοβολία να μπει στο κτήριο το 
χειμώνα, όταν η τροχιά του ήλιου είναι χαμηλή,    αλλά και  να εμποδίζει την ηλιακή 
ακτινοβολία να μπει στο κτήριο το καλοκαίρι, όταν η τροχιά του ήλιου είναι υψηλή.  

Στην επόμενη 26η Ενότητα θα συνεχίσουμε την περιγραφή των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας με βάση τον Ήλιο ασχολούμενοι (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236) με 
τον Ηλιακό Θερμοσίφωνα και τους Ηλιακούς Συγκεντρωτές. 
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26η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ Ι Ι Ι. Ενεργητική 
Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας. α) Ηλιακός 
Θερμοσίφωνας. β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. α) Παραβολικό Πιάτο. 

Εισαγωγή 
Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θα τις ονομάζουμε από εδώ και στο εξής χάριν 
συντομίας με τα αρχικά τους γράμματα απλώς ΑΠΕ 

Όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη 25η Ενότητά μας οι ΑΠΕ μπορούν να 
χωριστούν με διάφορους τρόπους σε κατηγορίες. Στον Πίνακα 19, σελ. 236 
αναφέρονται σχεδόν όλες (τουλάχιστο σίγουρα οι σπουδαιότερες)  ΑΠΕ. Εδώ θα τις 
χωρίσουμε, ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται, σε τρεις κατηγορίες. Οι 
τρεις κατηγορίες αυτές είναι οι ακόλουθες: 
1η κατηγορία: ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο.  
2η κατηγορία: ΑΠΕ με βάση το εσωτερικό της Γης.   
3η κατηγορία: ΑΠΕ με βάση τη Σελήνη. 

Από τον Πίνακα 19, σελ. 236 προκύπτει, ότι οι περισσότερες ΑΠΕ (με 
απόσταση) είναι αυτές που έχουν ως βάση τον Ήλιο. Έτσι προκειμένου να 
χαρακτηριστούν όλες αυτές οι μορφές των ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο 
χρησιμοποιούμε διάφορα επίθετα, όπως άμεση, έμμεση, παθητική ενεργητική. 
Έτσι ίσως να έχετε στην αρχή κάποια δυσκολία. Πάντως για λόγους απλότητας, 
όπου έχει επικρατήσει μία απλούστερη ονομασία, θα την αναφέρουμε και αυτή 
(π.χ. Παραγωγή Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας . Ηλιακός 
Θερμοσίφωνας). 

Ο Πίνακας 19, σελ. 236 θα μας συνοδεύει μέχρι το τέλος της περιγραφής των 
ΑΠΕ, προκειμένου να συνειδητοποιούμε πού εντάσσεται η εκάστοτε ΑΠΕ  

Στην προηγούμενη 25η Ενότητά μας ξεκινήσαμε με την περιγραφή των ΑΠΕ που 
έχουν ως βάση τον Ήλιο. Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την άμεση και παθητική 
ηλιακή ενέργεια ( άμεση επειδή τη χρησιμοποιούμε απ' ευθείας, όπως έρχεται από τον 
Ήλιο και παθητική επειδή την χρησιμοποιούμε μόνο για τη θέρμανση, φωτισμό και 
κλιματισμό των κτηρίων  δίχως τη χρήση μηχανικών μέσων όπως π.χ. αντλιών). Η 
ΑΠΕ αυτή περιγράφεται στον νέο κλάδο της Αρχιτεκτονικής την «Βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονική». 

Ενεργητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ενεργητική είναι η χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας, 
όταν για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούμε μηχανικά μέσα, 
όπως αντλίες, ανεμιστήρες, εναλλάκτες θερμότητας, κινητήρες κ.λπ. 

Στον Πίνακα 19, σελ. 236 αναφέρονται (όπως έχουμε ήδη εξηγήσει) σχεδόν όλες 
(τουλάχιστο οι σπουδαιότερες)  ΑΠΕ. Εμείς εδώ δεν θα περιγράψουμε όλες τις ΑΠΕ 
που αναφέρονται στον Πίνακα 19, σελ. 236, αλλά αυτές που είναι περισσότερο 
ευκατανόητες. Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι ταξινόμησης των διαφόρων 
συστημάτων που ανήκουν στην ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας 
(βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236). Εδώ θα περιγράψουμε  μόνο 3 (από τις 4) κατηγορίες: 
α)   Παραγωγή θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, δηλαδή τον ηλιακό θερμοσίφωνα. 
β)   Συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τους ηλιακούς  
      συγκεντρωτές.                
δ)   Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από την ηλιακή ενέργεια, δηλαδή τα 
      φωτοβολταϊκά. 
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α) Παραγωγή Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας (Ηλιακός Θερμοσίφωνας) 
Και ξεκινάμε με την Παραγωγή θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας, δηλαδή 
περιγράφοντας τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας υπάρχει (ευτυχώς 
για το Περιβάλλον) στις ταράτσες των περισσοτέρων Ελληνικών σπιτιών.  

Το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου χρησιμοποιείται 
για τη θέρμανση των κτηρίων και την παραγωγή ζεστού νερού. Ένα μεγάλο μέρος 
των ενεργειακών αναγκών για τη θέρμανση των κτηρίων μπορεί να εξοικονομηθεί με 
κατάλληλη θερμομόνωση των κτηρίων και με την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική,    
όπως περιγράψαμε στην προηγούμενη 25η Ενότητα, δηλαδή συνολικά με τη λήψη 
δομικών μέτρων κυρίως κατά το κτίσιμο των κτηρίων αλλά και εκ των υστέρων. 

Για τις υπόλοιπες ανάγκες για τη θέρμανση των κτηρίων αλλά και την παραγωγή 
ζεστού νερού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 

Η αρχή λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα γίνεται κατανοητή, αν το 
καλοκαίρι αφήσουμε στον ήλιο έναν πλαστικό σωλήνα ποτίσματος του κήπου γεμάτο 
νερό. Ήδη μετά λίγο χρόνο το νερό έχει ζεσταθεί. 

Έτσι, το κεντρικό μέρος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι ο απορροφητής, 
δηλαδή μία μεταλλική ή πλαστική επιφάνεια που έχει ενσωματωμένους πολλούς 
σωλήνες μέσα από τους οποίους ρέει ένα ρευστό [βλέπε και Σχήμα 29α), σελ. 243, 
όπου για λόγους απλότητας έχουν σχεδιαστεί μόνο τρεις σωλήνες]. Ο απορροφητής, 
η επιφάνεια του οποίου πρέπει να έχει μαύρο ή τουλάχιστο σκούρο χρώμα (για να 
απορροφά ευκολότερα την ηλιακή ακτινοβολία), απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία, 
θερμαίνεται και με τη σειρά του θερμαίνει το νερό ή κάποιο  άλλο ρευστό (που ρέει 
μέσα στους σωλήνες του), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
ζεστού νερού, καθώς και για τη θέρμανση ή/και τον κλιματισμό των κτηρίων. 

Σε αυτή την απλή και οικονομική μορφή λειτουργούν ηλιακοί θερμοσίφωνες, που 
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του νερού μίας πισίνας [βλέπε και Σχήμα 29β), 
σελ. 243]. Έτσι, το ρευστό που ρέει μέσα  στους σωλήνες του απορροφητή είναι το 
ίδιο το νερό της πισίνας. Είναι φανερό ότι μία τέτοια απλή μορφή του ηλιακού 
θερμοσίφωνα χρησιμοποιείται μόνο, όταν δεν απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες. 

Όταν θέλουμε να επιτύχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, πρέπει να μειώσουμε τις 
θερμικές απώλειες του απορροφητή χρησιμοποιώντας κατάλληλη μόνωση. Μία 
τέτοια λύση φαίνεται και στο Σχήμα 29γ), σελ. 243. Στην επάνω πλευρά του 
απορροφητή, δηλαδή προς τον ήλιο, υπάρχει μία γυάλινη πλάκα, ανάμεσα δε στο 
γυαλί και στον απορροφητή υπάρχει ένα μονωτικό στρώμα με αέρα. Στην κάτω 
πλευρά του απορροφητή υπάρχει ένα χοντρό στρώμα με μονωτικό υλικό. Ένα τέτοιο 
σύστημα ονομάζεται επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. 

Όταν θέλουμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες, πρέπει να 
μειώσουμε περισσότερο τις θερμικές απώλειες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο 
ηλιακός συλλέκτης περισσοτέρων σωλήνων κενού, που φαίνεται και στο Σχήμα 
29δ), σελ. 243, όπου για λόγους απλότητας έχει σχεδιαστεί μόνο ένας σωλήνας . Εδώ 
ο απορροφητής είναι ένας γυάλινος σωλήνας, που απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία 
και θερμαίνει το ρευστό που ρέει μέσα του. Ο απορροφητής, δηλαδή ο γυάλινος 
αυτός σωλήνας βρίσκεται μέσα σε έναν άλλο γυάλινο σωλήνα, όπου μεταξύ των δύο 
γυάλινων σωλήνων επικρατεί κενό (όπως δηλαδή λειτουργεί το θερμός, δηλαδή το 
δοχείο με διπλά τοιχώματα, που κρατάμε ζεστό π.χ. τσάι). Έτσι, η ηλιακή 
ακτινοβολία φτάνει μεν μέχρι τον απορροφητή, δηλαδή τον εσωτερικό σωλήνα τον 
οποίο θερμαίνει, θερμικές απώλειες όμως από τον απορροφητή προς το περιβάλλον 
δεν υπάρχουν, αφού ενδιάμεσα υπάρχει το κενό. Στα δύο άκρα των σωλήνων υπάρχει 
από ένας συγκεντρωτικός σωλήνας για την κοινή είσοδο και έξοδο του ρευστού.  
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Ο ηλιακός συλλέκτης σωλήνων κενού, που έχει το μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως 
από όσους περιγράψαμε, ενδείκνυται για κλιματικές συνθήκες, που η θερμοκρασία 
του απορροφητή είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του αέρα στην 
ατμόσφαιρα. Αυτού του είδους ηλιακού συλλέκτη υπάρχουν περισσότερες 
παραλλαγές (π.χ. ο εσωτερικός σωλήνας να είναι μεταλλικός και όχι γυάλινος). 

Όπως περιγράψαμε προηγουμένως, ο ηλιακός συλλέκτης, που χρησιμοποιείται 
για να ζεστάνει το νερό μίας πισίνας, λειτουργεί έτσι, ώστε το νερό που θέλουμε να 
θερμάνουμε, δηλαδή το νερό της πισίνας ρέει το ίδιο μέσα στους σωλήνες του 
απορροφητή [βλέπε και Σχήμα 29β), σελ. 243]. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως 
μέσα στους σωλήνες του απορροφητή ρέει ένα ρευστό, το οποίο μεταφέρει τη 
θερμότητα που δέσμευσε από την ηλιακή ακτινοβολία, μέσω ενός εναλλάκτη 
θερμότητας στο νερό που τελικά θέλουμε να θερμάνουμε [βλέπε και Σχήμα 29ε), σελ. 
243]. Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι συνήθως ένας σπειροειδής σωλήνας μέσω του 
οποίου ρέει το ρευστό που έρχεται από τον απορροφητή και μεταφέρει τη θερμότητα 
που δέσμευσε από την ηλιακή ακτινοβολία στο νερό που θέλουμε να θερμάνουμε και 
το οποίο νερό βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού. Το νερό που τελικά θερμάνθηκε, 
δηλαδή το νερό της δεξαμενής νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για τις 
ανάγκες π.χ. στην κουζίνα, στο μπάνιο κ.λπ. είτε για τη θέρμανση του κτηρίου. 

 Ανάγκες τόσο σε ζεστό νερό όσο και σε θέρμανση για ένα κτήριο δεν έχουμε 
μόνο όταν έχουμε ηλιοφάνεια, δηλαδή π.χ. κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και κατά τη διάρκεια μιας ίσως επόμενης ημέρας δίχως 
ηλιοφάνεια. Έτσι η δεξαμενή νερού πρέπει να έχει μεγάλο όγκο, για να είναι δυνατή 
η αποθήκευση θερμικής ενέργειας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί, όταν δεν υπάρχει 
ηλιοφάνεια. Η δεξαμενή αυτή του νερού έχει ανάλογα με το μέγεθος μίας 
μονοκατοικίας έναν όγκο που είναι για την περίπτωση που το ζεστό νερό 
χρησιμοποιείται μόνο π.χ. στην κουζίνα, στο μπάνιο κ.λπ. περίπου 300 έως 600 λίτρα, 
ενώ για την περίπτωση που το ζεστό νερό χρησιμοποιείται και για τη θέρμανση του 
κτηρίου περίπου 70 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2 ) επιφάνειας συλλέκτη. 

Όπως περιγράψαμε προηγουμένως, μέσω του απορροφητή ρέει είτε απευθείας το 
νερό που θέλουμε να ζεστάνουμε, είτε ένα άλλο ρευστό που θερμαίνεται και 
μεταφέρει τη θερμότητά του με τη βοήθεια ενός εναλλάκτη θερμότητας στο νερό που 
θέλουμε να ζεστάνουμε. Και στις δύο περιπτώσεις για την κίνηση του ρευστού ή του 
νερού είναι απαραίτητη μία ηλεκτρική αντλία. Μόνο σε μία περίπτωση δεν είναι 
απαραίτητη η αντλία, όταν δηλαδή η δεξαμενή του νερού είναι υψηλότερα από τον 
συλλέκτη. Τότε το ζεστό νερό ή το ζεστό ρευστό ανεβαίνει δίχως τη βοήθεια αντλίας 
στη δεξαμενή νερού, που είναι από επάνω του. Το φαινόμενο αυτό λέγεται 
θερμοσιφωνισμός ή φυσική ροή [βλέπε και Σχήμα 29ζ), σελ. 243]. Με αυτόν τον 
τρόπο λειτουργούν σχεδόν όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες στην Ελλάδα, γι’ αυτό 
βλέπουμε στις ταράτσες των σπιτιών την κυλινδρική δεξαμενή του νερού πάνω από 
τον ηλιακό συλλέκτη, δηλαδή για να μη χρειάζεται αντλία. 

Το κόστος για την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα στην Ελλάδα είναι τέτοιο, 
ώστε τα χρήματα που κερδίζουμε επειδή οι ανάγκες μας σε ζεστό νερό δεν 
καλύπτονται από ηλεκτρικό ρεύμα αλλά από τον Ήλιο έχει αποσβεστεί στα 3 περίπου 
πρώτα χρόνια. Σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας του ηλιακού θερμοσίφωνα οι 
ανάγκες μας σε ζεστό νερό καλύπτονται τζάμπα και η ρύπανση του Περιβάλλοντος 
είναι μηδέν. Δηλαδή με άλλα λόγια στην Πατρίδα μας, με την ηλιοφάνεια που 
διαθέτει, είναι σπατάλη να κερδίζουμε το ζεστό νερό που χρειαζόμαστε στην κουζίνα 
ή στο μπάνιο χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα,  δηλαδή  έναν ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα και όχι έναν ηλιακό θερμοσίφωνα. 
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Ηλιακός Θερμοσίφωνας για την Θέρμανση Κτηρίων 
Στην ειδική περίπτωση, που μας ενδιαφέρει μόνο η θέρμανση ενός κτηρίου, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως μέσο που ρέει και θερμαίνεται στον απορροφητή όχι ένα 
οποιοδήποτε υγρό ή νερό αλλά αέρας. Ο λόγος προς τούτο είναι ο εξής: Η πιο 
ευχάριστη θερμοκρασία σ’ ένα χώρο είναι 20 έως 22˚C (αυτό είναι κάτι που αξίζει να 
το θυμάστε, δηλαδή η πιο ευχάριστη θερμοκρασία για τον άνθρωπο είναι η 
θερμοκρασία των 21ºC). 

Για να επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία με ένα σύστημα  θέρμανσης που βασίζεται 
σε ζεστό νερό είτε μέσα σε σώματα μίας κεντρικής θέρμανσης, είτε μέσα σε 
σωληνώσεις μίας θέρμανσης δαπέδου,  πρέπει, λόγω της κακής μεταφοράς της 
θερμότητας προς τον αέρα του χώρου, η θερμοκρασία του ζεστού νερού να είναι 
τουλάχιστο 40˚C για την περίπτωση των σωμάτων της κεντρικής θέρμανσης και 35˚C 
για την περίπτωση της θέρμανσης δαπέδου.  

Εάν όμως θερμανθεί ο αέρας του χώρου απευθείας σε ένα ηλιακό συλλέκτη τότε, 
προκειμένου να επιτύχουμε στο χώρο την ευχάριστη θερμοκρασία των 20 έως 22˚C, 
αρκεί ο αέρας στην έξοδο από τον απορροφητή να έχει μία θερμοκρασία από 25 έως 
30˚C, κάτι το οποίο είναι εύκολο και με όχι ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία. Στην 
περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται αντί αντλιών ανεμιστήρες για τη ροή του αέρα. Η 
επιλογή της απευθείας θέρμανσης του αέρα ενός χώρου μέσω ενός ηλιακού συλλέκτη 
ενδείκνυται για ένα λόγο επιπλέον, όταν το κτήριο έχει  σύστημα αερισμού, όπως π.χ. 
πολλά βιομηχανικά κτήρια. 

Οι εγκαταστάσεις, που περιγράψαμε μέχρι τώρα και χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρμανση ενός κτηρίου, μπορούν να αποθηκεύουν τη 
θερμότητα που δημιουργείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι μπορούν να 
εξισώνουν τις διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της θερμικής ενέργειας, αλλά 
όμως μόνο για μερικές ημέρες. Υπάρχουν όμως εγκαταστάσεις που μπορούν να 
αποθηκεύσουν την ηλιακή ενέργεια του καλοκαιριού ακόμη και για θέρμανση το 
χειμώνα. Βέβαια προς τούτο είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται πολύ μεγαλύτεροι 
χώροι αποθήκευσης θερμότητας και  πολύ μεγαλύτερες επιφάνειες του ηλιακού 
συλλέκτη. Π.χ. η μεγαλύτερη εγκατάσταση στη Γερμανία δημιουργείται στην πόλη 
Νέκαρσούλμ και θα προσφέρει στην τελική της μορφή ηλιακή θερμότητα και το 
χειμώνα σε 1 200 κατοικίες, όπου η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών θα είναι 15 
000 μ2 και ο όγκος του χώρου αποθήκευσης της θερμότητας θα είναι 150 000 μ3. Οι 
ηλιακοί συλλέκτες βρίσκονται επάνω στη σκεπή του σχολείου και του γυμναστηρίου, 
αλλά και επάνω από χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και κατά μήκος ενός 
τοίχου ηχομόνωσης. Το παράδειγμα αυτό επελέγη σκόπιμα, για να κάνει φανερό ότι, 
αν κάτι τέτοιο είναι δυνατό σε μία χώρα όπως η Γερμανία, τι θα μπορούσε να συμβεί 
στη χώρα μας με την πολύ μεγαλύτερη ηλιοφάνειά της; 

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με την δημιουργία ζεστού νερού και θέρμανσης 
κτηρίων με τη βοήθεια ενός ηλιακού συλλέκτη. Όταν όμως η ηλιακή ακτινοβολία 
είναι άφθονη, δηλαδή το καλοκαίρι, τότε ακριβώς είναι και μέγιστες οι ανάγκες για 
τον κλιματισμό των κτηρίων. Είναι βέβαια δυνατό με τη βοήθεια της ηλιακής 
ακτινοβολίας να λειτουργήσει και μία εγκατάσταση κλιματισμού κτηρίων. Με μία 
τέτοια εγκατάσταση δεν θα ασχοληθούμε όμως περαιτέρω, διότι η χρήση τους σε 
μικρά κτήρια δεν είναι ακόμη σε προηγμένο στάδιο. Συμβατικές εγκαταστάσεις 
κλιματισμού καταναλώνουν όμως ενέργεια που είναι συνήθως ηλεκτρική και η οποία 
στη χώρα μας προέρχεται κυρίως από την  καύση ορυκτών καυσίμων. Έτσι συνολικά 
η ηλιακή ενέργεια μπορεί με έναν ηλιακό συλλέκτη να εξοικονομήσει ορυκτά 
καύσιμα.  
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Ο ακριβής προσανατολισμός του ηλιακού συλλέκτη προς το νοτιά και η κλίση 
του ως προς την εκάστοτε τροχιά του ήλιου (εν αντιθέσει με τα ηλιακά κάτοπτρα που 
ακολουθούν στο επόμενο Κεφάλαιο) έχει πολύ μικρότερη σημασία απ’ ότι πιστεύεται 
γενικά. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ηλιακοί συλλέκτες (εν αντιθέσει με τα ηλιακά 
κάτοπτρα που ακολουθούν στο επόμενο Κεφάλαιο) δεν συγκεντρώνουν κάπου την 
ηλιακή ακτινοβολία, αλλά εκμεταλλεύονται και τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. 
 

β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 
Τώρα θέτουμε το ερώτημα, αν μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια με τη 
βοήθεια της ηλιακής ενέργειας;  

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες χώρες επιτυγχάνεται 
κυρίως με τη βοήθεια συμβατικών ατμοηλεκτρικών σταθμών. Σε μία τέτοια 
εγκατάσταση λοιπόν (βλέπε και Σχήμα 19, σελ. 247) καίγεται σε ένα λέβητα με την 
παρουσία αέρα ένα συμβατικό καύσιμο (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο 
κ.λπ.). Με τη θερμότητα που παράγεται ζεσταίνεται νερό και μεταβάλλεται σε ατμό. 
Ο ατμός ρέει μέσα στα πτερύγια μίας στροβιλομηχανής και με αυτό τον τρόπο 
στρέφει τον άξονά της. Στον ίδιο άξονα είναι όμως συνδεδεμένη και μία 
ηλεκτρογεννήτρια, που έτσι στρέφεται και αυτή, παράγοντας  με αυτό τον τρόπο 
ηλεκτρική ενέργεια (όπως το δυναμό σε ένα ποδήλατο), που διανέμεται με το δίκτυο 
διανομής ηλεκτρισμού στους καταναλωτές. Ο ατμός μετά την έξοδό του από τη 
στροβιλομηχανή οδηγείται στο ψυγείο, όπου ψύχεται και μεταβάλλεται σε νερό 
καταλήγοντας πάλι στο λέβητα για να γίνει ατμός. Η ψύξη του ατμού στο ψυγείο 
επιτυγχάνεται συνήθως με ένα κύκλωμα νερού, που μεταφέρει τη θερμότητα του 
ατμού μέσω ενός πύργου ψύξεως στην ατμόσφαιρα.  

Παρεμπιπτόντως οι υδρατμοί που εγκαταλείπουν ένα πύργο ψύξεως και 
φαίνονται σα σύννεφα ακόμη και από μεγάλες αποστάσεις από τα εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνται συχνά ως απόδειξη της τεράστιας 
ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα όμως οι υδρατμοί αυτοί είναι 
πολύ καθαρό νεράκι.  

Η πραγματική ρύπανση του Περιβάλλοντος προέρχεται από τα καυσαέρια που 
εκπέμπονται  από την καπνοδόχο (αριστερά στο Σχήμα 19). Πλην όμως τα καυσαέρια 
αυτά και λόγω των διαφόρων φίλτρων μέσα από τα οποία διέρχονται δε φαίνονται, 
δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ανάλογα με την εγκατάσταση δε μπορεί να είναι 
βλαβερά για τον άνθρωπο και το Περιβάλλον. Αυτά όλα τα αναφέρουμε για να 
δείξουμε, πόσο εύκολα πέφτουν θύματα οι ανίδεοι Πολίτες στους επιτήδειους.  

Για την πληρότητα αναφέρουμε, ότι η ψύξη του ατμού στο ψυγείο επιτυγχάνεται 
εκτός από τη μεταφορά της θερμότητας στην ατμόσφαιρα (μέσω ενός πύργου 
ψύξεως) και με τη μεταφορά της θερμότητας στη θάλασσα, σε ένα ποτάμι ή σε μία 
μεγάλη λίμνη (ανάλογα με το τι υπάρχει δίπλα στον ατμοηλεκτρικό σταθμό). 

Ο βαθμός αποδόσεως μίας στροβιλομηχανής είναι όμως τόσο μεγαλύτερος, όσο 
μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία που έχει ο ατμός στην είσοδό της στροβιλομηχανής. 
Έτσι στην περίπτωση του ατμοστροβίλου ο βαθμός αποδόσεως 30%, που είναι ακόμη 
μικρός, επιτυγχάνεται με θερμοκρασίες ατμού άνω των 350ºC. Κατά την παραγωγή 
θερμότητας όμως από την ηλιακή ακτινοβολία με τη βοήθεια π.χ. ενός ηλιακού 
θερμοσίφωνα, τον οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, η μεγαλύτερη θερμοκρασία 
που μπορεί να επιτευχθεί είναι περίπου 125ºC. 

Αυτό σημαίνει, ότι για τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη 
βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας πρέπει να αναζητηθούν άλλοι μέθοδοι από ότι π.χ. 
ο ηλιακός θερμοσίφωνας. 
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Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα Παραβολικού Πιάτου 
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Χαρακτηριστικό των περισσοτέρων μεθόδων αυτών είναι ότι, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι απαραίτητες υψηλές θερμοκρασίες για τον ατμό, οι ηλιακοί συλλέκτες 
δεν είναι όπως στην περίπτωση του ηλιακού θερμοσίφωνα  επίπεδοι, αλλά 
αποτελούνται από κοίλα κάτοπτρα, που εστιάζουν, δηλαδή συγκεντρώνουν την 
ηλιακή ακτινοβολία είτε σε ένα σημείο, είτε σε μία ευθεία γραμμή είτε σε μία επίπεδη 
επιφάνεια, όπου και ευρίσκεται ο απορροφητής. Έτσι, ο απορροφητής έχει μικρή 
επιφάνεια με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να είναι υψηλή και οι απώλειες μικρές. Οι 
επιφάνειες των κατόπτρων έχουν επί πλέον ένα πολύ ανακλαστικό μεταλλικό 
επίχρισμα. 

Οι ηλιακοί συγκεντρωτικοί συλλέκτες χρησιμοποιούν μόνο την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, δηλαδή αυτή την ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται άμεσα από τον ήλιο, 
όταν δηλαδή είναι στραμμένοι προς τον ήλιο. Έτσι, βρίσκονται επάνω σε ένα 
λεγόμενο ηλιοστάτη, δηλαδή ένα κατευθυντικό σύστημα, όπου, προκειμένου ο 
καθρέφτης να είναι πάντα στραμμένος προς τον ήλιο τόσο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια του έτους, στρέφει τον καθρέφτη σε δύο κάθετους 
άξονες. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τον ηλιακό συγκεντρωτικό συλλέκτη που έχει 
σχήμα παραβολικού πιάτου, δηλαδή που έχει σχήμα όπως μία δορυφορική αντένα 
τηλεοράσεως και λειτουργεί όπως το κάτοπτρο με το οποίο γίνεται η αφή της 
ολυμπιακής φλόγας.  

Για ορισμένες ΑΠΕ προκειμένου να μπορείτε να αποκτάτε μία καλλίτερη εικόνα 
της ΑΠΕ θα Σας δείχνω και μία φωτογραφία της ΑΠΕ. Προκειμένου όμως να Σας 
δείξω διάφορες λεπτομέρειες θα βλέπετε επί πλέον ένα Σχήμα με ορισμένες 
λεπτομέρειες που θεωρώ σκόπιμες. Αυτό λοιπόν το εφαρμόζουμε για πρώτη φορά για 
τον Ηλιακό Συγκεντρωτικό Συλλέκτη με Σχήμα Παραβολικού Πιάτου, τον οποίο 
βλέπετε ως φωτογραφία στο Σχήμα 30.1, σελ. 249 και σαν Σχεδιάγραμμα στο Σχήμα 
30 α), σελ.250   Είναι πάντα στραμμένος προς τον ήλιο και προς τούτο βρίσκεται 
επάνω σε έναν ηλιοστάτη. Έτσι η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει επάνω στην κοίλη 
επιφάνεια του κατόπτρου υπό τη μορφή παράλληλων ηλιακών ακτινών, 
αντανακλάται και συγκεντρώνεται όλη σε ένα σημείο που λέγεται εστία. Η εστία 
βρίσκεται επάνω στον άξονα του κατόπτρου προς την πλευρά του ήλιου και σε μία 
απόσταση που είναι συνάρτηση της κυρτότητας του κατόπτρου. Ακριβώς στην εστία 
είναι κρεμασμένος ο απορροφητής της ηλιακής ακτινοβολίας και περιέχει ένα υγρό ή 
ένα αέριο (ήλιο ή αέρα) που θερμαίνεται και κινεί π.χ. έναν ατμοστρόβιλο ή έναν 
αεριοστρόβιλο ή ένα Μοτέρ Stirling. 

Επειδή όλη η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει επάνω στο κάτοπτρο 
συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, η θερμοκρασία του αερίου που επιτυγχάνεται μπορεί 
να φτάσει μέχρι και 900ºC. Έτσι η μέθοδος αυτή έχει ένα βαθμό αποδόσεως, δηλαδή 
η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε σχέση με την ηλιακή ενέργεια που 
προσφέρεται μέχρι και 30%, που είναι και ο μεγαλύτερος που έχει επιτευχθεί στην 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ηλιακή ενέργεια. 

Η μέγιστη διάμετρος ενός τέτοιου ηλιακού συγκεντρωτικού συλλέκτη είναι 
περίπου 8 μέτρα και έχει μία ισχύ μερικών δεκάδων kW. Έτσι είναι κατάλληλος για 
την ηλεκτροδότηση χωριών σε αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο. 

Υπάρχουν, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, και άλλοι τύποι ηλιακών 
συγκεντρωτικών συλλεκτών, με τους οποίου; Θα ασχοληθούμε στην επόμενη, 
δηλαδή στην 27η Ενότητα 
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Σχήμα 30.1   Ηλιακός Συγκεντ6ρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα  
                     Παραβολικού Πιάτου 
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27η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ ΙV. Ενεργητική 
Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας: Ηλιακοί 
Συγκεντρωτικοί Συλλέκτες με Σχήμα Παραβολικού 
Αυλακιού, Fressnel και Δέκτη σε Πύργο. Φωτοβολταϊκά 

 
Εισαγωγή 

Στις 3 τελευταίες Ενότητες περιγράψαμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις 
οποίες ονομάζουμε χάριν συντομίας ΑΠΕ. 

Έχουμε δε εξηγήσει, ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να χωριστούν 
με διάφορους τρόπους σε κατηγορίες. Εδώ τις έχουμε χωρίσει ανάλογα με την πηγή 
από την οποία προέρχονται, σε τρεις κατηγορίες. Οι τρεις κατηγορίες αυτές είναι οι 
ακόλουθες (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236 ): 
1η κατηγορία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση τον Ήλιο.  
2η κατηγορία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση το εσωτερικό της Γης.   
3η κατηγορία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με βάση τη Σελήνη. 

Από τον Πίνακα 19, σελ. 236 προκύπτει, ότι οι περισσότερες ΑΠΕ (με 
απόσταση) είναι αυτές που έχουν ως βάση τον Ήλιο. Έτσι προκειμένου να 
χαρακτηριστούν όλες αυτές οι μορφές των ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο 
χρησιμοποιούμε διάφορα επίθετα, όπως άμεση, έμμεση, παθητική ενεργητική. 
Έτσι ίσως να έχετε στην αρχή κάποια δυσκολία. Πάντως για λόγους απλότητας, 
όπου έχει επικρατήσει μία απλούστερη ονομασία, θα την αναφέρουμε και αυτή 
(π.χ. Παραγωγή Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας . Ηλιακός 
Θερμοσίφωνας). 

Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει τις εξής ΑΠΕ (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236 ): 
• Παθητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας. Βιοκλιματική 

Αρχιτεκτονική. 
• Ενεργητική Χρήση της Άμεσης Ηλιακής Ενέργειας.  

α) Παραγωγή Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας (Ηλιακός Θερμοσίφωνας) 
β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 

• Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα Παραβολικού Πιάτου. 
 
Στην περίπτωση του Ηλιακού Συγκεντρωτικού Συλλέκτη με Σχήμα Παραβολικού 
Πιάτου εξηγήσαμε, ότι η μέγιστη διάμετρος ενός τέτοιου ηλιακού συγκεντρωτικού 
συλλέκτη είναι μόνο περίπου 8 μέτρα και επομένως η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς είναι 
περιορισμένη, δηλαδή μερικές δεκάδες Κιλοβάτ.  
 

β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 
• Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα Παραβολικού 

Αυλακιού 
Το μειονέκτημα του ηλιακού συγκεντρωτικού συλλέκτη με σχήμα παραβολικού 
πιάτου είναι το περιορισμένο της ισχύος του. Μία καλύτερη λύση σε αυτή τη 
διεύθυνση προσφέρεται με τον ηλιακό συγκεντρωτικό συλλέκτη με σχήμα 
παραβολικού αυλακιού [βλέπε Πίνακα 19 σελ. 236, Σχήμα 30.2 σελ. 252  και Σχήμα 
30 β), σελ. 250]. Μία άλλη ονομασία αυτού του συλλέκτη είναι και ηλιακός 
συγκεντρωτικός συλλέκτης με σχήμα παραβολικού σκαφιδίου.  

Ο συλλέκτης αυτός είναι ένα παραβολικό κάτοπτρο με σχήμα αυλακιού (δηλαδή 
σκαφιδίου). Το ύψος του είναι βέβαια περιορισμένο συνήθως περίπου 6 μέτρα, το 
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μήκος του όμως μπορεί να προσαρμοστεί στην απαιτούμενη ισχύ, αν τοποθετήσουμε 
περισσότερους συλλέκτες τον ένα κολλητά δίπλα στον άλλο, έχοντας ήδη φτάσει 
στην πράξη και τα 150 μέτρα. 

Όταν ο συλλέκτης είναι στραμμένος προς τον ήλιο, η ηλιακή ακτινοβολία που 
πέφτει επάνω στην κοίλη επιφάνεια του κατόπτρου υπό τη μορφή παράλληλων 
ηλιακών ακτινών αντανακλάται και συγκεντρώνεται όλη σε μία ευθεία γραμμή τη 
λεγόμενη εστιακή ευθεία. Η εστιακή ευθεία είναι παράλληλη με το κάτοπτρο και 
βρίσκεται προς την πλευρά του ήλιου σε μία απόσταση που είναι συνάρτηση της 
κυρτότητας του κατόπτρου. Ακριβώς στη θέση της εστιακής ευθείας είναι 
κρεμασμένος ο απορροφητής της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο απορροφητής είναι ένας 
μεταλλικός ή γυάλινος σωλήνας μέσα στον οποίο ρέει ένα θερμικό λάδι που 
θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Προκειμένου να μειωθούν οι θερμικές 
απώλειες, ο σωλήνας- απορροφητής περιβάλλεται από έναν άλλο γυάλινο σωλήνα 
και ανάμεσα στους δύο σωλήνες επικρατεί κενό. Έτσι η θερμοκρασία του λαδιού 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 400ºC. Η θερμότητα του λαδιού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε ένα εναλλάκτη θερμότητας για την παραγωγή ατμού. Ο ατμός 
τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ένα συμβατικό ατμοηλεκτρικό σταθμό είτε 
να τροφοδοτήσει τον ατμοστρόβιλο σε ένα μοντέρνο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, δηλαδή με αεριοστρόβιλο και ατμοστρόβιλο. 

 
 
 
   

 
 

Σχήμα 30.2   Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα Παραβολικού 
Αυλακιού 

 

Ο τύπος αυτός του ηλιακού συγκεντρωτικού συλλέκτη, δηλαδή με σχήμα 
παραβολικού αυλακιού είναι αυτός που χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 95% 



253 
 

των περιπτώσεων για εμπορική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια 
ηλιακών συγκεντρωτών. Τα πρώτα εργοστάσια αυτού του τύπου κατασκευάστηκαν 
στην Καλιφόρνια από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και είναι ακόμη σε λειτουργία. 
Η μεγαλύτερη εγκατάσταση με αυτού του είδους ηλιακούς συγκεντρωτές βρίσκεται 
στην Κίνα (περιοχή Baotou στη Μογγολία) και έχει μία συνολική ισχύ 65 Μεγαβάτ 
και συνολική επιφάνεια συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών 93 000 τετραγωνικών 
μέτρων. 

  
β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 

• Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Σχήμα Παραβολικού 
Αυλακιού αποτελούμενου από πολλά Επίπεδα Κάτοπτρα (Fresnel-
Συλλέκτης) 

Ο ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης της προηγούμενης περίπτωσης, δηλαδή με 
σχήμα παραβολικού αυλακιού, αποτελείται από ένα συνεχόμενο παραβολικό αυλάκι 
και σχηματίζει μαζί με τον απορροφητή της ηλιακής ακτινοβολίας (ο οποίος 
βρίσκεται ακριβώς στην θέση της εστιακής ευθείας) μία συνεχόμενη μονάδα. 
Ολόκληρη η μονάδα (δηλαδή και ο απορροφητής) παρακολουθούν με τη βοήθεια 
ενός ηλιοστάτη την κίνηση του ήλιου.   

Το 2001 προτάθηκε ένας άλλος συγκεντρωτικός συλλέκτης, που έχει μεν το 
σχήμα παραβολικού αυλακιού, πλην όμως το παραβολικό αυλάκι δεν είναι όπως στην 
προηγούμενη περίπτωση ένα συνεχόμενο αυλάκι αλλά αποτελείται από περισσότερα 
επίπεδα κάτοπτρα [βλέπε Πίνακα 19 σελ. 236 και Σχήμα 30γ), σελ. 250]. Τα επίπεδα 
αυτά κάτοπτρα παρακολουθούν μεν το καθένα ξεχωριστά με τη βοήθεια ενός 
ηλιοστάτη την κίνηση του ήλιου, αλλά γύρω από τον σταθερό απορροφητή της 
ηλιακής ακτινοβολίας.  Επειδή όμως η συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
αυτήν την περίπτωση είναι πιο χαμηλή από ότι στην προηγούμενη περίπτωση, 
υπάρχει πάνω από τον απορροφητή της ηλιακής ακτινοβολίας ένας επιπλέον 
συγκεντρωτής που συγκεντρώνει για δεύτερη φορά την ηλιακή ακτινοβολία. Μέσα 
στον απορροφητικό σωλήνα της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται απευθείας νερό 
σε ατμό.  

Ή απλή και οικονομική αυτή κατασκευή μπορεί να οδηγήσει σε εγκαταστάσεις 
ισχύος πολλών εκατοντάδων Μεγαβάτ. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αυτού του τύπου 
(δηλαδή με Fresnel-Συλλέκτες) είναι η Puerto Errado 2 με ισχύ 30 MW στην Νότια 
Ισπανία. Ξεκίνησε την παραγωγή τον Οκτώβριο του 2012 και εξυπηρετεί 12 000 
νοικοκυριά. Οι καθρέφτες της έχουν μία συνολική επιφάνεια 302 χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα. 
 

β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλιακοί Συγκεντρωτές. 
• Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Κεντρικό Δέκτη  

επάνω σε Πύργο 
Αυτός ο τύπος ηλιακού συγκεντρωτικού συλλέκτη αποτελείται από ένα μεγάλο 
αριθμό κατόπτρων που εστιάζουν την ηλιακή ακτινοβολία στην κορυφή ενός πύργου 
[βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236 και Σχήμα 30.3, σελ. 254 και Σχήμα 31, σελ. 255]. Τα 
κάτοπτρα είναι όλα επίπεδα και το κάθε ένα εξ αυτών βρίσκεται επάνω σε ένα 
ηλιοστάτη. Ο ηλιοστάτης σ’ αυτήν την περίπτωση είναι έτσι στραμμένος προς τον 
πύργο, ώστε την κάθε στιγμή η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει επάνω στο 
οποιοδήποτε κάτοπτρο αντανακλάται και καταλήγει στην κορυφή του πύργου. Εκεί 
ακριβώς βρίσκεται ο απορροφητής της ηλιακής ενέργειας, ο οποίος μετατρέπει την 
ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα μέχρι και 1 000ºC πριν αυτή χρησιμοποιηθεί σε 
ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  



254 
 

 
 

 
 
 
Σχήμα 30.3  Ηλιακός Συγκεντρωτικός Συλλέκτης με Κεντρικό Δέκτη επάνω σε  
                     Πύργο. Εγκατάσταση στο Jülich της Γερμανίας 
 
Η μετατροπή της θερμότητας σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς  
τρόπους. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τους τέσσερις σημαντικότερους εξ αυτών: 

• Ο πρώτος ευρωπαϊκός εμπορικός  ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης με 
κεντρικό δέκτη έχει εγκατασταθεί κοντά στη Σεβίλλη της Ισπανίας και 
ονομάζεται «Planta Solar 10». Ο απορροφητής που βρίσκεται στην κορυφή 
του πύργου αποτελείται από ένα σύνολο σωλήνων μέσα στους οποίους ρέει 
νερό. Η ηλιακή ενέργεια που καταλήγει στον απορροφητή στην κορυφή του 
πύργου ζεσταίνει το νερό δημιουργώντας κεκορεσμένο ατμό με τον οποίο 
κινείται ένας ατμοστρόβιλος ισχύος 11MW. 

• Με τον δεύτερο τρόπο ο απορροφητής που βρίσκεται στην κορυφή του 
πύργου έχει τη μορφή ενός πορώδους κεραμικού ή μεταλλικού 
«σφουγγαριού» που απορροφά την ηλιακή ενέργεια που φτάνει στην κορυφή 
του πύργου όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στο εσωτερικό του 
μετατρέποντάς την σε θερμότητα. Με τη θερμότητα αυτή δε ζεσταίνεται, 
όπως στην προηγούμενη περίπτωση, νερό αλλά αέρας. Ο αέρας αυτός 
απορροφάται από το εσωτερικό του «σφουγγαριού», θερμαίνεται μέχρι και 
τους 800ºC και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού με τον 
οποίο λειτουργεί ένας συμβατικός ατμοηλεκτρικός σταθμός. 

• Ο τρίτος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια ενός ηλιακού 
συγκεντρωτικού συλλέκτη με κεντρικό δέκτη είναι ο εξής: Ο απορροφητής 
λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα, στο οποίο θερμαίνεται αέρας υπό πίεση και 
κινεί έναν αεριοστρόβιλο. 

• Ο τέταρτος τρόπος είναι ο εξής: Την 1η Μαΐου του 2011 ξεκίνησε τη 
λειτουργία του στη Σεβίλλη της Ισπανίας το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακό συγκεντρωτικό συλλέκτη και κεντρικό δέκτη  
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επάνω σε πύργο, που δε χρησιμοποιεί ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας 
ούτε νερό ούτε αέρα αλλά υγρό αλάτι. Το υγρό αλάτι θερμαίνεται στους  
565º C και μπορεί να αποθηκεύσει τη θερμότητά του επί 15 ώρες. Έτσι το  
εργοστάσιο αυτό είναι το πρώτο με ηλιακό συγκεντρωτή παγκοσμίως, που 
μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα καθ' όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου. 
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Όλες οι ΑΠΕ, που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα στο Κεφάλαιο  
β) Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλιακοί Συγκεντρωτές είναι 
ΑΠΕ με τις οποίες μπορούμε μεν να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά τα 
ποσά αυτά της παραγόμενης ενέργειας είναι αμελητέα στην προσπάθειά μας να 
αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ανοδικό Άνεμο 
(βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236 ), τον οποίο για αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα τον  
περιγράφουμε εδώ. 

Οι μόνες ΑΠΕ με τις οποίες είναι δυνατόν να παραχθούν σημαντικά ποσά 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής: 
Τα Φωτοβολταϊκά. 
Η Υδραυλική Ενέργεια. 
Η Αιολική Ενέργεια. 
Η Βιομάζα. 
 
Και ξεκινάμε με τα Φωτοβολταϊκά (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236). 
 

δ) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας απ' ευθείας από την Ηλιακή Ενέργεια 
(Φωτοβολταϊκά) 

Μέχρι τώρα δείξαμε πώς μπορούμε από την ηλιακή ενέργεια να παράγουμε 
ηλεκτρική ενέργεια όπως σε ένα συνήθη ηλεκτρικό σταθμό, όπου το μόνο που 
άλλαξε είναι, ότι η θερμότητα δεν παράγεται από την καύση ενός ορυκτού καυσίμου, 
αλλά από την ηλιακή ενέργεια. Υπάρχει όμως και μία δυνατότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από την ηλιακή ενέργεια, χωρίς την παρεμβολή της 
παραγωγής ατμού, της στροβιλομηχανής και της γεννήτριας . Η μέθοδος αυτή λέγεται 
φωτοβολταϊκή μέθοδος, επειδή βασίζεται στο φωτοβολταϊκό ή φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο. 

 Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο το παρουσιάζουν όλα τα υλικά όπως π.χ. το πυρίτιο 
που είναι ημιαγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή αυτά τα υλικά που επιτρέπουν στο 
ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει στη μία διεύθυνσή τους, αλλά όχι και στην αντίστροφη,.  

 Μία διάταξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το φωτοβολταϊκό 
φαινόμενο λέγεται φωτοβολταϊκό κύτταρο [βλέπε και Σχήμα 33α), σελ. 257]. Το 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι γνωστό από το 1839 και ανακαλύφθηκε από τον 
Γάλλο φυσικό E. Becquerel. Το πρώτο όμως φωτοβολταϊκό κύτταρο 
κατασκευάστηκε πολύ αργότερα, δηλαδή το 1954 από τα εργαστήρια Bell στις ΗΠΑ. 
Για τη λέξη φωτοβολταϊκό χρησιμοποιείται και η λέξη ηλιακό και για τη λέξη 
κύτταρο χρησιμοποιείται και η λέξη στοιχείο (στη συνέχεια θα χρησιμοποιούμε μόνο 
την ονομασία φωτοβολταϊκό κύτταρο).  

Στην απλούστερη περιγραφή του ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο αποτελείται [βλέπε 
και Σχήμα 33α), σελ. 257] από δύο πλάκες πυριτίου. Οι πλάκες αυτές, που είναι η 
μία επάνω στην άλλη, έχουν διαστάσεις π.χ. 10x10 εκατοστά του μέτρου και έχουν η 
κάθε μία εκτός από το πυρίτιο ως πρόσμειξη ένα επιπλέον στοιχείο αλλά διαφορετικό 
η μία από την άλλη (π.χ. η επάνω πλάκα πυρίτιο και βόριο και η κάτω πλάκα πυρίτιο 
και φώσφορο). Έτσι, όταν πέσει επάνω στις πλάκες το ηλιακό φως (και συγκεκριμένα 
τα φωτόνια), οι πλάκες θερμαίνονται, η θερμική κίνηση των ατόμων του ημιαγωγού 
αυξάνεται, τα ηλεκτρόνια κινούνται σαν φορείς ρεύματος και η κάθε πλάκα αποκτά 
ένα διαφορετικό ηλεκτρικό δυναμικό. Επομένως αν βάλουμε στην κάθε πλάκα ένα 
ηλεκτρόδιο και συνδέσουμε τα δύο ηλεκτρόδια, τότε περνάει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. 
Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι συνεχές 
ρεύμα. Με τη βοήθεια όμως ενός «Αντιστροφέα» εύκολα μετατρέπεται το συνεχές σε 
εναλλασσόμενο ρεύμα.  
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Ένα σύνολο φωτοβολταϊκών κυττάρων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους 

ονομάζεται φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Η διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών κυττάρων 
εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο έχουν προστατευτεί μέσα στο 
φωτοβολταϊκό πλαίσιο τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από χτυπήματα και 
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άλλες επιδράσεις του Περιβάλλοντος. Στο Σχήμα 33β), σελ 257 περιγράφεται με τη 
βοήθεια ενός σκίτσου (και όχι φωτογραφίας προκειμένου να περιγραφούν 
περισσότερες λεπτομέρειες) ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο.  

Στην πράξη ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να τα 
έχει όλα ή και ένα μέρος από τα μέρη που περιγράφονται στο Σχήμα 33β), σελ 257. 
Για εξωτερικό σκέπασμα λοιπόν Α χρησιμοποιείται συνήθως ειδικό γυαλί διαπερατό 
από το φως. Ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά κύτταρα Γ που είναι μεταξύ τους 
ηλεκτρικώς συνδεδεμένα. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα περιβάλλονται στο επάνω και 
κάτω μέρος τους από δύο μαλακές πλαστικές μεμβράνες Β και Δ, που είναι 
ανθεκτικές στο ηλιακό φως και στη θερμοκρασία. Ακολουθεί ένα χρωματιστό γυαλί 
Ε και μετά ένας χώρος Ζ με αέρα, για να ελαχιστοποιηθούν οι θερμικές απώλειες. Για 
το κάτω μέρος του φωτοβολταϊκού πλαισίου Η, χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον 
τομέα εφαρμογής διάφορα υλικά, όπως γυαλί, πλαστικές μεμβράνες ή και μεταλλικές 
πλάκες. Από το Σχήμα 33β), σελ. 257 προκύπτει, ότι το  φωτοβολταϊκό πλαίσιο 
μοιάζει εξωτερικά με έναν επίπεδο ηλιακό συλλέκτη [βλέπε 26η Ενότητα, α) 
Παραγωγή Θερμότητας Χαμηλής Θερμοκρασίας (Ηλιακός Θερμοσίφωνας), σελ.242 
και Σχήμα 29γ), σελ.243].  

Με την κατάλληλη συνδεσμολογία σε σειρά ή παράλληλα ή και συνδυασμένα 
πολλών φωτοβολταϊκών στοιχείων έχουμε στα άκρα του φωτοβολταϊκού πλαισίου 
την επιθυμητή τάση και ισχύ. Είναι φανερό ότι μία μεγάλη φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση αποτελείται από πολλά φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

Η ισχύς της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται με την αρχή του 
φωτοβολταϊκού φαινομένου, μπορεί να είναι πολύ μικρή, όταν χρησιμοποιούμε πολύ 
μικρά κύτταρα, όπως σε ρολόγια ή υπολογιστές τσέπης, μερικά κιλοβάτ (kW) όπως 
για την τροφοδότηση σπιτιών, αλλά και περισσότερα μεγαβάτ (MW) σε μεγάλες 
εγκαταστάσεις.     

Αν στο φωτοβολταϊκό κύτταρο χρησιμοποιείται ως ημιαγωγός το πυρίτιο, τότε ο 
βαθμός αποδόσεως σε % (δηλαδή η αποδιδομένη ηλεκτρική ενέργεια δια της 
χρησιμοποιημένης ηλιακής ενέργειας επί 100) αυξάνει όσο μεγαλώνει ο βαθμός 
καθαρότητας του πυριτίου. Και ναι μεν μπορεί το πυρίτιο να είναι το δεύτερο σε 
ποσότητα στοιχείο του στερεού φλοιού της γης, πλην όμως όσο μεγαλώνει ο βαθμός 
καθαρότητας του πυριτίου, τόσο πιο ακριβή γίνεται η παραγωγή του. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μορφές πυριτίου: 

• Το άμορφο πυρίτιο, το οποίο είναι το φθηνότερο αλλά και με το μικρότερο 
βαθμό αποδόσεως. Το άμορφο πυρίτιο έχει επιπλέον το μειονέκτημα ότι ο 
βαθμός αποδόσεως του μειώνεται  με την πάροδο του χρόνου χρήσεώς του. 

• Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο είναι ακριβότερο του άμορφου 
πυριτίου αλλά με μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως από αυτό. 

• Το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο είναι ακριβότερο του 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου αλλά με μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως από αυτό. 

 Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με φωτοβολταϊκά κύτταρα που περιέχουν αποκλειστικά 
πυρίτιο. Άλλωστε τα 95% όλων των φωτοβολταϊκών πάνελ που κατασκευάζονται 
παγκοσμίως, έχουν σα βάση το πυρίτιο. Για την πληρότητα όμως αναφέρουμε, ότι 
υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί ημιαγωγοί σε σχέση με τη φωτοβολταϊκή παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτοί είναι οι εξής: Το αρσενιούχο γάλλιο (GaAs), το 
τελλουριούχο κάδμιο (CdTe) και το δισελληνιούχο κράμα χαλκού και ινδίου 
(CuInSe2). 

Ο σημερινός βαθμός αποδόσεως των διαφόρων φωτοβολταϊκών κυττάρων (σε 
στάνταρτ - συνθήκες) είναι κατά μέσον όρο: 
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• Άμορφο πυρίτιο                     8% 
• Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο   16% 
• Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο   20% 
• CuInSe2                                12% 
• GaAs                                     25% 
• CdTe                                     11,5%. 

Η φωτοβολταϊκή μέθοδος παρά τα πλεονεκτήματα της, δηλαδή την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την εκπομπή ρύπων, χωρίς την εκπομπή του αερίου του 
θερμοκηπίου διοξειδίου του άνθρακα και αθόρυβα, δεν είχε στην αρχή μεγάλη 
εφαρμογή, λόγω του ότι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είχαν στην αρχή πολύ μικρό 
βαθμό αποδόσεως, δηλαδή μετέβαλλαν ένα μικρό μέρος της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυτή τη μέθοδο ήταν 
πολύ ακριβότερη από ότι με ορυκτά καύσιμα. Στην περίπτωση όμως αυτή  βοήθησε 
σίγουρα μία ισχυρή επιδότηση, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. 

Ένα πλεονέκτημα των φωτοβολταϊκών κυττάρων είναι ότι εκμεταλλεύονται 
ενεργειακά όχι μόνο την άμεση αλλά και τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. Άμεση 
είναι η ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται τα φωτοβολταϊκά κύτταρα όταν έχουν 
οπτική επαφή με τον Ήλιο, ενώ διάχυτη είναι η ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται τα 
φωτοβολταϊκά κύτταρα, όταν δεν έχουν οπτική επαφή με τον Ήλιο. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους για τους οποίους π.χ. η Γερμανία, η οποία δεν είναι και τόσο 
ευνοημένη σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται, κατείχε μέχρι το 2014 
την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (σήμερα είναι τα πράγματα διαφορετικά, όπως 
προκύπτει από τον επόμενο Πίνακα. Όλες οι τιμές σε 1000άδες Μεγαβάτ): 

 
Παγκόσμια Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος με Φωτοβολταϊκά 

Κίνα……………………....  253,4 
ΗΠΑ………………………   93,2 
Ιαπωνία……………………  71,4 
Γερμανία…………………..  54,0 
Ινδία……………………….. 47,4 
Ιταλία……………………… 21,7 
. 
. 
Ελλάδα……………………..   4,0 
. 
. 
------------------------------------------ 
Σύνολο…………………….  760 
 
Το 2020 στη Γερμανία η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς όλων των 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 211 210 Μεγαβάτ. Από αυτά η 
συνολική  εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς όλων των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
ήταν 54000 Μεγαβάτ, δηλαδή τα 25,6%. Τον ίδιο χρόνο όμως, δηλαδή το 2020 η 
ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ήταν μόνο 
τα 9,5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη. Αυτό βέβαια 
δικαιολογείται, αφού οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια ούτε τη νύχτα ούτε την ημέρα με πυκνή συννεφιά. Αυτό είναι και το μεγάλο 
μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ότι δηλαδή εάν αναμένουμε, ότι οι 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν ετησίως ένα ορισμένο ποσό της 



260 
 

ηλεκτρικής ισχύος, η εγκατεστημένη τους ισχύς θα πρέπει να είναι σχεδόν τριπλάσια 
(25,6/9,5=2,7) με ότι αυτό συνεπάγεται για το επενδυτικό κόστος! 
 

Ο σημαντικότερος λόγος για την εκρηκτική εξέλιξη των φωτοβολταϊκών στη 
Γερμανία είναι η γερμανική νομοθεσία («Νόμος για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας»). Βάσει της νομοθεσίας αυτής, επειδή η παραγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας με φωτοβολταϊκές μονάδες με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να 
συναγωνιστεί με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε συμβατικούς σταθμούς (με 
βάση το κάρβουνο, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο) ή πυρηνικούς σταθμούς, η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με  φωτοβολταϊκές μονάδες, επιδοτήθηκε. Έτσι π.χ. 
αν μία φωτοβολταϊκή μονάδα ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Ιούλιο του 2014 και 
μετά, επιδοτείται για τα επόμενα 20 χρόνια ανάλογα με τον τύπο της και το μέγεθός 
της από 0,0892 έως 0,1288 ευρώ για κάθε κιλοβατώρα (kWh). Προσοχή όμως! Η 
επιδότηση αυτή αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούσαν μετά 
το 2014. Η μέση επιδότηση στη Γερμανία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι το 
2013 ήταν 0,32 Ευρώ για κάθε κιλοβατώρα (kWh). Η πολιτική αυτή της Γερμανίας 
είχε εκτός των άλλων και την εξής συνέπεια: Το επενδυτικό κόστος μίας 
φωτοβολταϊκής μονάδας μειώθηκε λόγω της τεχνικής προόδου κατά 13% ανά έτος. 
Αντίστοιχα η μέση τιμή μίας φωτοβολταϊκής μονάδας μειώνεται κατά 20%, όταν η 
συνολική εγκατεστημένη ισχύς διπλασιάζεται. 

Η μεγαλύτερη φωτοβολταϊκή μονάδα της Γερμανίας έχει μια εγκατεστημένη ισχύ 
128 MW και βρίσκεται σε ένα οικόπεδο που στο παρελθόν ήταν εγκατεστημένος ο 
Ρωσικός στρατός στην πόλη Templin 45 χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο. Το 
κόστος  ανέρχεται σε 1558 Ευρώ ανά κιλοβάτ εγκατεστημένης ισχύος. 

Η μεγαλύτερη φωτοβολταϊκή μονάδα της Γερμανίας που βρίσκεται πάνω σε μία 
σκεπή έχει μια εγκατεστημένη ισχύ 7,4 MW και βρίσκεται στο Philippsburg της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης στη σκεπή της Εταιρείας Goodyear Dunlop. Τα φωτοβολταϊκά 
πάνελ καλύπτουν μία  επιφάνεια  87 500 τετραγωνικών μέτρων και ικανοποιούν τις 
ετήσιες ανάγκες περίπου 1 800 νοικοκυριών. 

 Η μεγαλύτερη φωτοβολταϊκή μονάδα παγκοσμίως όμως είναι η Solarpark Bhadla 
στην Βορειοδυτική Ινδία στα σύνορα με το Πακιστάν. Καλύπτει μία επιφάνεια 57 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχει μία ισχύ 2 245 Μεγαβάτ. 

Σ’ αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναλογιστεί κανείς το εξής: Αν όσα 
περιγράψαμε προηγουμένως συμβαίνουν στη Γερμανία, τι τεράστιες δυνατότητες 
προσφέρει η φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με την 
ηλιοφάνεια που διαθέτει;  

Μία τυπική φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 
είναι συνήθως εγκατεστημένη στην οροφή ή στους τοίχους ενός κτηρίου. Το 
ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι, όπως 
προαναφέραμε, συνεχές ρεύμα. Με τη βοήθεια όμως ενός «Αντιστροφέα»  εύκολα 
μετατρέπεται το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα. και έτσι μπορεί είτε να 
χρησιμοποιηθεί απευθείας σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές είτε να διοχετευτεί στο 
δημόσιο δίκτυο.  

Μία άλλη σημαντική εφαρμογή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι μικρές 
εγκαταστάσεις ανεξάρτητες από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι 
μπορούν να τροφοδοτήσουν καταναλωτές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες 
περιοχές που δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο. Τέτοια παραδείγματα είναι πομποί ή 
δέκτες ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή τηλεφωνικών σημάτων, αντλιοστάσια για 
πότισμα γεωργικών καλλιεργειών, σταθμοί μετρήσεων π.χ. της ρύπανσης του 
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περιβάλλοντος, απομακρυσμένα σπίτια, φάροι (σε συνδυασμό με ένα συσσωρευτή) 
κ.λπ. 

Επιφάνειες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (εκτός των οροφών ή 
των τοίχων κτηρίων) είναι και ελεύθερες επιφάνειες, όπως π.χ. χώροι που 
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σα χωματερές αλλά τώρα έχουν αποκατασταθεί, 
εγκαταλελειμμένες πρώην βιομηχανικές ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοίχοι που 
προστατεύουν από την ηχορύπανση κ.λπ. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών κυττάρων 
καταναλώνεται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας. Έτσι μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 
πρέπει να λειτουργήσει επί περίπου τρία έως πέντε χρόνια, ώστε να καλύψει την 
ενέργεια που χρειάστηκε η κατασκευή της. Κάθε περαιτέρω κιλοβατώρα όμως που 
παράγει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι οικολογικά «τσάμπα».  

Πάντως αν επιθυμούμε να υπάρχει συνεχής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με 
βάση την ηλιακή ενέργεια, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα, δηλαδή να υπάρχει π.χ.: 

• Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής που θα φορτίζεται από την πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα αποφορτίζεται κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. 

• Συμβατική ηλεκτρική γεννήτρια για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

• Κάλυψη της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας από το 
ηλεκτρικό δίκτυο, αν υπάρχει. 

 
Εδώ τελειώσαμε την περιγραφή της άμεσης χρήσης της ηλιακής ενέργειας (βλέπε 
Πίνακα 19, σελ. 236 ). 

Με τα φωτοβολταϊκά ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα εκτενώς, διότι είναι η ΑΠΕ με την 
οποία μπορούμε να παράξουμε ένα αρκετά σημαντικό ποσό ενέργειας δίχως να 
δημιουργούμε το αέριο του θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν δε τον 
τρόπο μπορούμε να δράσουμε ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 

Στην επόμενη 28η Ενότητα θα συνεχίσουμε με την περιγραφή της έμμεσης 
χρήσης της ηλιακής ενέργειας, δηλαδή την υδραυλική ενέργεια, την Αιολική ενέργεια 
και την ενέργεια της βιομάζας, αφού και οι 3 αυτές μορφές ενέργειας, όπως θα 
αποδείξουμε, αποτελούν έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας, και έχουν ως πηγή τον 
Ήλιο. 
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28η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ V. Έμμεση Χρήση 
της Ηλιακής Ενέργειας: Ενέργεια του Νερού. Αιολική 
Ενέργεια. 

 
Εισαγωγή 

Στις 4 τελευταίες Ενότητες περιγράψαμε μερικές από τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, τις οποίες ονομάζουμε χάριν συντομίας ΑΠΕ. 

Τις ΑΠΕ τις έχουμε χωρίσει ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται σε 
τρεις κατηγορίες (βλέπε και Πίνακα 19, σελ. 236 ): 

• ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο. 
• ΑΠΕ με βάση το εσωτερικό της Γης. 
• ΑΠΕ με βάση την Σελήνη.. 

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε μόνο με τις ΑΠΕ, που έχουν ως βάση τον Ήλιο και 
μάλιστα ολοκληρώσαμε την περιγραφή των ΑΠΕ, που χρησιμοποιούν την άμεση 
ηλιακή ενέργεια, δηλαδή την ακτινοβολία όπως έρχεται ακριβώς από τον Ήλιο. 

Οι ΑΠΕ αυτές είναι (βλέπε Πίνακα 19, σελ. 236 ): 
• Η παθητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση και τον 

φωτισμό των κτηρίων, η οποία περιγράφεται από την βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική. 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας (ηλιακός θερμοσίφωνας). 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την συμβατική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακοί συγκεντρωτές): 
• Με σχήμα παραβολικού πιάτου. 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού. 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού αποτελούμενου από πολλά επίπεδα 

κάτοπτρα (Fresnel-συλλέκτης). 
• Με κεντρικό δέκτη επάνω σε πύργο. 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας απ' ευθείας από την ηλιακή ενέργεια  (φωτοβολταϊκά). 

 
Έμμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας 

Τώρα εγκαταλείπουμε την άμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας, δηλαδή όπως αυτή 
έρχεται από τον Ήλιο, και θα ασχοληθούμε με την έμμεση χρήση της ηλιακής 
ενέργειας, δηλαδή, αφού η ηλιακή ενέργεια μετατραπεί σε μία άλλη μορφή ενέργειας. 
Μία τέτοια άλλη μορφή ενέργειας είναι η λεγόμενη υδραυλική ενέργεια ή η ενέργεια 
του νερού. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη σημαντική αυτή ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας, αφού όμως πρώτα εξηγήσουμε πώς προκύπτει η ενέργεια του νερού από 
την ηλιακή ενέργεια. 

Έμμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας. Ενέργεια του Νερού 
Λόγω της βαρύτητας της γης, δηλαδή λόγω του γεγονότος, ότι κάθε σώμα δέχεται μία 
δύναμη που το έλκει προς το κέντρο της Γης, το κάθε σώμα διαθέτει ένα είδος 
ενέργειας που λέγεται δυναμική ενέργεια. Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος είναι 
τόσο μεγαλύτερη, όσο πιο υψηλά βρίσκεται. Έτσι, όταν το σώμα αυτό κινείται προς 
ένα χαμηλότερο υψόμετρο, τότε η δυναμική του ενέργεια μικραίνει. Επειδή όμως η 
συνολική ενέργεια κάθε σώματος δεν χάνεται, αλλά παραμένει σταθερά, αυτό 
σημαίνει, ότι όταν ένα σώμα πέφτει, δηλαδή κινείται προς ένα χαμηλότερο υψόμετρο, 
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τότε μικραίνει μεν η δυναμική του ενέργεια αλλά κατά το ίδιο μέγεθος αυξάνει μία 
άλλη μορφή ενέργειας του σώματος η λεγόμενη κινητική ενέργεια. Η κινητική 
ενέργεια ενός σώματος είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του και 
όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά του. 

Όπως περιγράψαμε περισσότερες φορές στις προηγούμενες Ενότητες, η ηλιακή 
ακτινοβολία είναι η αιτία για την οποία το νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια της 
Γης (αλλά και όχι μόνο, βλέπε 18η Ενότητα, Υδρολογικός Κύκλος σελ. 170) 
εξατμίζεται δημιουργώντας υδρατμούς. Ανοδικά ρεύματα του αέρα ανεβάζουν όλους 
αυτούς τους υδρατμούς σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου ένα μέρος 
των υδρατμών συμπυκνώνεται σε  σύννεφα. Τα σύννεφα μεταφέρονται από τον 
άνεμο στη διεύθυνσή του και, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες, από τα σύννεφα 
πέφτουν επάνω στην επιφάνεια της Γης, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
βροχή, χιόνι, χαλάζι, ομίχλη κ.λπ. Έτσι, το νερό είτε της βροχής είτε αυτό που 
προέρχεται από το λιώσιμο του χιονιού, του χαλαζιού κ.λπ. και βρίσκεται σε μεγάλο 
υψόμετρο, κυλώντας προς ένα χαμηλότερο υψόμετρο αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
κινητική ενέργεια τη λεγόμενη ενέργεια του νερού. Έτσι έγινε όμως και φανερό, ότι η 
ενέργεια του νερού είναι πράγματι ένα δευτερεύον αποτέλεσμα της ηλιακής 
ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια του νερού είναι έμμεση συνέπεια της ηλιακής 
ενέργειας. . 

Η ενέργεια του νερού έχει μέχρι τώρα παγκοσμίως τη μεγαλύτερη σημασία από 
όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό  προβλέπεται να παραμείνει έτσι για 
αρκετό καιρό ακόμη. 

Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται εδώ και 2 000 χρόνια την κινητική ενέργεια του 
νερού για να καλυτερεύσει τη ζωή του. Για πολλούς αιώνες η ενέργεια του νερού 
χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο αποκλειστικά σα μηχανική ενέργεια για την 
κίνηση νερόμυλων, για να αλέθει το σιτάρι, να αντλεί νερό ή να κόβει ξύλα. 

 Σήμερα η ενέργεια του νερού χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς (υδροηλεκτρικά). Εν αντιθέσει 
με τους παλαιούς υδροτροχούς, οι οποίοι κινούνταν με το βάρος του νερού, οι 
σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλεύονται την 
κινητική ενέργεια του νερού, που ρέει μέσα σε διάφορες μορφές υδροστροβίλων 
(υδροτουρμπίνες). 

Οι δυνατότητες χρήσης της ενέργειας του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας εξαρτώνται από πολλές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Η Νορβηγία 
π.χ., που έχει άριστες τέτοιες συνθήκες, παράγει τα 99% της ηλεκτρικής της 
ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά. Το αντίστοιχο μέγεθος παγκοσμίως είναι περίπου 
τα 16%. 

Η εγκατεστημένη ισχύς των υδροηλεκτρικών στη χώρα μας είναι περίπου 17% 
της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η  παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από  τα 
υδροηλεκτρικά έχει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με το έτος (βροχοπτώσεις). Το 
2020 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικά ήταν περίπου 6% της 
συνολικής παραγόμενης ενέργειας, ενώ το 2021 περίπου 10% της συνολικής .  

Οι δυνατότητες αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με την ενέργεια του 
νερού σε μία χώρα δεν εξαρτώνται μόνο από το υπάρχον δυναμικό, αλλά και από το 
ποσοστό εκμετάλλευσης της ενέργειας του νερού σε σχέση με το υπάρχον δυναμικό 
της ενέργειας του νερού στη χώρα αυτή. Τι σημαίνει αυτό; Έστω, ότι οι ποσότητα του 
νερού που τρέχει σε μία χώρα και η μορφολογία του εδάφους κατά μήκος της ροής 
του νερού είναι τέτοια, ώστε έχει υπολογιστεί, ότι μπορούμε να κερδίσουμε 100 
μονάδες ενέργειας του νερού στη χώρα αυτή. Έστω επιπλέον, ότι στη χώρα αυτή ήδη 
παράγονται 100 μονάδες ενέργειας του νερού. Όσο λοιπόν και αν θέλει η χώρα αυτή 
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να αντικαταστήσει ορυκτά καύσιμα με την ενέργεια του νερού, δεν έχει καμία 
δυνατότητα. Αυτό το αναφέραμε, επειδή αρκετές χώρες και κυρίως οι βιομηχανικές 
έχουν ήδη εκμεταλλευτεί ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων της ενέργειας του 
νερού τους. 

Ότι ακολουθεί με πλαγιαστά και έντονα γράμματα είναι μόνο για όσες 
Αναγνώστριες ή όσους Αναγνώστες ενδιαφέρονται και για τεχνικές λεπτομέρειες: 

Όπως προαναφέραμε, το μέγεθος της ενέργειας ενός τρεχούμενου νερού είναι 
τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα και η ταχύτητά του. Έτσι, ανάλογα 
με το συνδυασμό των δύο αυτών μεγεθών, δηλαδή της μάζας και της ταχύτητας 
του τρεχούμενου νερού, διακρίνουμε διάφορους τύπους υδροηλεκτρικών σταθμών 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου μόνο για τους ενδιαφερόμενους 
αναφέρουμε και το είδος της στροβιλομηχανής (τουρμπίνας) για την εκάστοτε 
περίπτωση: 

• Για μεγάλες ταχύτητες (μεγάλη διαφορά ύψους) και μικρές ποσότητες 
νερού χρησιμοποιείται η στροβιλομηχανή Pelton. 

• Για μικρές ταχύτητες (μικρή διαφορά ύψους) και μεγάλες ποσότητες νερού 
χρησιμοποιείται η στροβιλομηχανή Kaplan. 

• Για μικρές ταχύτητες (μικρή διαφορά ύψους) και μεσαίες ποσότητες νερού 
χρησιμοποιείται η στροβιλομηχανή Francis 

 
Έμμεση Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας. Αιολική Ενέργεια 

Mία άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που προέρχεται επίσης από δευτερεύοντα 
αποτελέσματα της ηλιακής ενέργειας, είναι η ενέργεια του ανέμου. Η ενέργεια του 
ανέμου ονομάζεται και αιολική ενέργεια, επειδή ως γνωστόν οι αρχαίοι Έλληνες 
ονόμαζαν το θεό του ανέμου Αίολο. Πώς δημιουργείται όμως ο άνεμος; Όπως 
εξηγήσαμε στην 10η Ενότητα, σελ. 98, η ηλιακή ενέργεια θερμαίνει άμεσα το έδαφος 
της Γης. Το έδαφος με τη σειρά του θερμαίνει τις αέρινες μάζες που βρίσκονται 
επάνω από αυτό. Η θέρμανση αυτή είναι από τόπο σε τόπο διαφορετική. Εκεί που ο 
αέρας είναι όμως ζεστός γίνεται ελαφρύς και ανεβαίνει προς τα επάνω, όπου 
συγχρόνως μικραίνει και η πίεσή του (χαμηλό βαρομετρικό). Στην περιοχή όπου ο 
αέρας ζεστάθηκε και ανέβηκε προς τα επάνω έρχεται και καλύπτει το κενό που τείνει 
να δημιουργηθεί κρύος αέρας που έχει μεγάλη πίεση (υψηλό βαρομετρικό) 
δημιουργώντας έτσι τον άνεμο. Ο άνεμος έχει λοιπόν τη διεύθυνση από υψηλό σε 
χαμηλό βαρομετρικό. Ο άνεμος είναι λοιπόν πράγματι ένα έμμεσο, δηλαδή 
δευτερεύον αποτέλεσμα της ηλιακής ενέργειας (βλέπε και Πίνακα 19, σελ. 236).  

Η ενέργεια του ανέμου είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά 
του. 

Οι άνθρωποι έμαθαν πολύ νωρίς να χρησιμοποιούν την αιολική ενέργεια. Ήδη 
πριν από 3 000 χρόνια κατασκεύασαν ιστιοφόρα πλοία, που έπλεαν με τη βοήθεια της 
ενέργειας του ανέμου. Αργότερα οι Πέρσες και οι Κινέζοι κατασκεύασαν τους 
πρώτους ανεμόμυλους για να αλέσουν σιτάρι και να αντλήσουν νερό. 

Η τεχνική της χρήσης της αιολικής ενέργειας για την κίνηση των ιστιοφόρων 
πλοίων έχει φτάσει στην απόλυτη τελειότητα, αφού μέχρι την ανακάλυψη της 
ατμομηχανής τα ιστιοφόρα πλοία ήσαν ο μόνος τρόπος διενέργειας του παγκόσμιου 
θαλάσσιου εμπορίου. 

Αλλά και οι ανεμόμυλοι έπαιζαν μέχρι πριν περίπου και 100 χρόνια ένα σπουδαίο 
ρόλο για την άντληση νερού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Π.χ. μόνο στη 
βόρεια Γερμανία υπήρχαν μέχρι το 1900 περίπου 30 000 ανεμόμυλοι. Με την 
ανακάλυψη όμως των οικονομικότερων μηχανών Ντίζελ καθώς και με την εξάπλωση 



265 
 

ηλεκτρικών δικτύων όλο και σε μεγαλύτερες περιοχές μειώθηκε σημαντικά η χρήση 
των ανεμόμυλων.  

 Στη χώρα μας η πιο γνωστή εικόνα σε σχέση με τους ανεμόμυλους είναι αυτή 
του οροπεδίου του Λασιθίου στην Κρήτη, που άρχισαν να αναπτύσσονται στα τέλη 
του1800.   

Σήμερα η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις λεγόμενες Ανεμογεννήτριες. Ήδη από το 1920 
κατασκευάστηκαν οι πρώτες Ανεμογεννήτριες. Προς τούτο συνέτεινε και η 
αλματώδης αύξηση των γνώσεων στην αεροδυναμική, κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο 
προκειμένου να κατασκευαστούν πτερύγια (που είναι το κύριο στοιχείο μίας 
Ανεμογεννήτριας) με μεγάλο βαθμό αποδόσεως (βλέπε και Σχήμα 34, σελ. 266). 

Αφού, όπως προαναφέραμε, η ενέργεια του ανέμου είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο 
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά του, η καλύτερη θέση για μία Ανεμογεννήτρια είναι 
εκεί, όπου επικρατούν μεγάλες ταχύτητες του ανέμου και μάλιστα για μία μεγάλη 
περίοδο του χρόνου. Αυτό σημαίνει, ότι η καλύτερη θέση για μία Ανεμογεννήτρια 
είναι εκεί, όπου χοντρικά η μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου κατά τη διάρκεια 
ενός έτους είναι μεγίστη (βλέπε όμως και Σελίδα 268). Έτσι αν θέλουμε να βρούμε τα 
μέρη, όπου οι Ανεμογεννήτριες θα απέδιδαν την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, 
αρκεί να μετρήσουμε σε πολλούς τόπους την ταχύτητα του ανέμου συνεχώς, 
τουλάχιστον όμως επί ένα έτος, και να υπολογίσουμε τη μέση τιμή της ταχύτητας του 
ανέμου στον κάθε τόπο. Αν βάλουμε σε μία σειρά τις μέσες ταχύτητες του ανέμου, 
ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, τότε με την ίδια σειρά έχουμε 
τους τόπους που οι Ανεμογεννήτριες θα απέδιδαν την περισσότερη ηλεκτρική 
ενέργεια. Τέτοιοι τόποι βρίσκονται π.χ. στις ακτές των θαλασσών, διότι εκεί υπάρχει 
έντονη κίνηση αερίων μαζών είτε από την πλευρά της ξηράς προς τη θάλασσα είτε 
αντιστρόφως. Επίσης κατάλληλοι τόποι για ανεμογεννήτριες είναι τόποι με μεγάλο 
υψόμετρο, αφού είναι δεδομένο, ότι, η ταχύτητα του ανέμου γίνεται μεγαλύτερη όσο 
ανεβαίνουμε προς τα επάνω (μέχρι ενός ορισμένου ύψους όμως). 

Αφού η ακτή της θάλασσας είναι τόπος με μεγάλο δυναμικό αιολικής ενέργειας, 
τότε η χώρα μας με το μεγαλύτερο μήκος ακτών από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης 
και συγκεκριμένα με ένα μήκος ακτών περίπου 16 000 χιλιόμετρα θα πρέπει να είναι 
πολύ κατάλληλη για την τοποθέτηση Ανεμογεννητριών. Και πράγματι, από μετρήσεις 
που έγιναν, απεδείχθη του λόγου το αληθές, ότι δηλαδή από όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες η Ελλάδα και η Σκωτία διαθέτουν το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό. Έτσι, ενώ 
στη Γερμανία η μεγαλύτερη μέση ταχύτητα του ανέμου είναι στις ακτές της Βόρειας 
Θάλασσας με 7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, μόνο μερικές αντίστοιχες τιμές στην 
Ελλάδα είναι: 

• Μύκονος : 10,8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 
• Σάμος      : 10,4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. 
• Άνδρος    :   9,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, 

δηλαδή παντού καλύτερα από τη Γερμανία.  
Μία σύγχρονη Ανεμογεννήτρια αποτελείται [βλέπε και Σχήμα 34α), σελ. 266] 

από τα εξής μέρη:  
• Τον πύργο στην κορυφή του οποίου βρίσκονται σχεδόν όλα τα εξαρτήματα. 
• Τον δρομέα με τα πτερύγια του. 
• Μετά το δρομέα ακολουθεί η άτρακτος μέσα στην οποία βρίσκονται 

περισσότερα εξαρτήματα. 
• Τον κύριο άξονα. 
• Τα γρανάζια για την αύξηση του χαμηλού αριθμού στροφών του δρομέα. 
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• Το δισκόφρενο που ακινητοποιεί την ανεμογεννήτρια όποτε αυτό κριθεί 
σκόπιμο. 

• Την ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Επάνω στην άτρακτο βρίσκονται τα όργανα για τη μέτρηση τόσο της 

ταχύτητας όσο και της διεύθυνσης του ανέμου. Τα δύο αυτά μεγέθη είναι 
σημαντικά για τη ρύθμιση και την ασφάλεια της εγκατάστασης. 

• Στη βάση της ατράκτου και στο επάνω μέρος του πύργου βρίσκεται ο 
στροφέας προς τη διεύθυνση του ανέμου του όλου μέρους της εγκατάστασης 
επάνω από τον πύργο. Έτσι  επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της 
Ανεμογεννήτριας. 

Ο δρομέας μπορεί να έχει ένα, δύο ή και τρία πτερύγια. Αν έχει μόνο ένα πτερύγιο, 
τότε πρέπει να έχει και ένα αντίβαρο από την άλλη πλευρά για τη μείωση των 
κραδασμών. Σύγχρονες Ανεμογεννήτριες έχουν συνήθως τρία πτερύγια τόσο διότι 
έτσι κατανέμονται καλύτερα οι καταπονήσεις, όσο και διότι οι Ανεμογεννήτριες με 
τρία πτερύγια δίνουν στους περισσότερους ανθρώπους οπτικά την πιο 
εξισορροπημένη εντύπωση, κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί, αν ληφθεί 
υπόψη, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για την άδεια λειτουργίας μίας εγκατάστασης η 
αποδοχή της από τους Πολίτες.  

Μία σύγχρονη Ανεμογεννήτρια δεν βασίζεται στην αρχή της αντίστασης του 
αέρα, η οποία έχει μέγιστο βαθμό αποδόσεως 12%, αλλά στην αρχή της άνωσης, με 
την οποία μπορεί να επιτευχθεί μέγιστος βαθμός αποδόσεως 59%. Στην πράξη ο 
βαθμός αποδόσεως έχει πλησιάσει το 50%, δηλαδή οι σύγχρονες Ανεμογεννήτριες 
λειτουργούν πολύ κοντά στη μέγιστη εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου Ότι 
ακολουθεί με πλαγιαστά και έντονα γράμματα είναι μόνο για όσες Αναγνώστριες ή 
όσους Αναγνώστες ενδιαφέρονται και για τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή εξηγείται η  
αρχή της άνωσης, στην οποία βασίζεται, όπως προαναφέραμε, η λειτουργία μίας 
σύγχρονης Ανεμογεννήτριας:  

Η τομή κάθετα στον άξονα ενός πτερυγίου μίας Ανεμογεννήτριας έχει το 
σχήμα της τομής ενός πτερυγίου αεροπλάνου [βλέπε και Σχήμα 34β), σελ. 266]. 
Παρακολουθούμε τις τροχιές δύο μορίων α και β του αέρα που φτάνουν συγχρόνως 
στο σημείο Μ μπροστά από το πτερύγιο, όπου το μόριο α περνάει στο Σχήμα 34β) 
κάτω και το μόριο β επάνω από την τομή Τ και συναντώνται συγχρόνως πίσω από 
το πτερύγιο στο σημείο Π. Τα δύο μόρια του αέρα α και β χρειάσθηκαν τον ίδιο 
χρόνο για να μεταβούν από το σημείο Μ στο σημείο Π (αφού έφτασαν συγχρόνως 
τόσο στο σημείο Μ όσο και στο σημείο Π). Το μόριο α όμως που πέρασε κάτω από 
την τομή του πτερυγίου, διήνυσε ένα μικρότερο διάστημα από ότι το μόριο β που 
πέρασε πάνω από την τομή του πτερυγίου [αυτό είναι απαραίτητο, γι’ αυτό έχει 
επιλεχθεί να είναι η τομή του πτερυγίου Τ όπως στο Σχήμα 34β)]. Έτσι προκύπτει, 
ότι η ταχύτητα του μορίου α είναι μικρότερη από την ταχύτητα του μορίου β, αφού 
τα μόρια α και β διήνυσαν στον ίδιο χρόνο μια μικρότερη και μία μεγαλύτερη 
απόσταση αντίστοιχα. Τότε όμως βάσει ενός νόμου της αεροδυναμικής (Νόμος του 
Bernulli) η πίεση του μορίου α (που έχει την μικρότερη ταχύτητα) είναι 
μεγαλύτερη από την πίεση του μορίου β (που έχει την μεγαλύτερη ταχύτητα) . Έτσι 
η πίεση pα που δέχεται η τομή του πτερυγίου Τ στο Σχήμα 34β) από την κάτω 
πλευρά της  είναι μεγαλύτερη από ότι η πίεση pβ που δέχεται η τομή του πτερυγίου 
Τ από την επάνω πλευρά της. Επομένως συνολικά η τομή του πτερυγίου Τ δέχεται 
μια δύναμη Α την άνωση που έχει διεύθυνση στο Σχήμα 34β) από κάτω προς τα 
επάνω και είναι η δύναμη αυτή που στρέφει την Ανεμογεννήτρια. Με την ίδια 
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ακριβώς αρχή επιτυγχάνεται η πτήση του αεροπλάνου. Στην περίπτωση του 
αεροπλάνου η άνωση Α είναι ίση με το βάρος του αεροπλάνου, όταν αυτό κινείται 
σε σταθερό ύψος. 

Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια του ανέμου είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο 
μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά του. Συγκεκριμένα η ισχύς μίας Ανεμογεννήτριας 
αυξάνει με την τρίτη δύναμη της ταχύτητας του ανέμου, δηλαδή αν η ταχύτητα του 
ανέμου διπλασιασθεί, η ισχύς της Ανεμογεννήτριας γίνεται 23=2x2x2=8 φορές 
μεγαλύτερη. 

Τη λειτουργία μίας Ανεμογεννήτριας μπορούμε να τη χωρίσουμε σε 4 φάσεις: 
1. Στην πρώτη φάση με ταχύτητες του ανέμου από 0 έως (ανάλογα με την 

εγκατάσταση) περίπου 3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s), όπου η 
Ανεμογεννήτρια δεν κινείται, διότι η ενέργεια του ανέμου δεν αρκεί να 
υπερνικήσει τις τριβές και την αδράνεια της εγκατάστασης. 

2. Στη δεύτερη φάση με ταχύτητα του ανέμου μεγαλύτερη των (ανάλογα με την 
εγκατάσταση) περίπου 3 m/s, όπου η εγκατάσταση αρχίζει να λειτουργεί και η 
ισχύς της Ανεμογεννήτριας αυξάνει, όπως προαναφέραμε, με την τρίτη 
δύναμη της ταχύτητας του ανέμου. 

3. Στην τρίτη φάση, όπου η ταχύτητα του ανέμου έχει μία τέτοια τιμή, ώστε η 
Ανεμογεννήτρια έχει φτάσει στο μέγιστο της ονομαστικής της ισχύος. 

4. Στην τέταρτη φάση, όπου η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
που ανταποκρίνεται στο μέγιστο της ονομαστικής ισχύος της 
Ανεμογεννήτριας. Στη φάση αυτή η Ανεμογεννήτρια λειτουργεί ακόμη στο 
μέγιστο της ονομαστικής της ισχύος και η επιπλέον ενέργεια  που θα ήταν 
δυνατό να δημιουργηθεί από την ενέργεια του ανέμου αποβάλλεται. 

Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η χώρα μας διαθέτει μαζί με τη Σκωτία το 
μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό στην Ευρώπη, π.χ. πολύ μεγαλύτερο από τη Γερμανία.  
Και όμως μέχρι το έτος 2007 η Γερμανία κατείχε παγκοσμίως την 1η θέση σε 
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ με Ανεμογεννήτριες. Το έτος 2020 η Γερμανία 
βρίσκεται στην 3η θέση παγκοσμίως. Στον Πίνακα που ακολουθεί, βρίσκονται οι 
πρώτες 10 χώρες παγκοσμίως ως προς την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 
Ανεμογεννητριών σε Γιγαβάτ (GW) (1 GW = 1 000 Μεγαβάτ, όπου χοντρικά 1 000 
Μεγαβάτ ικανοποιούν τις ανάγκες ενός εκατομμυρίου ανθρώπων). 

Παγκόσμια Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς Ανεμογεννητριών σε GW 
  1. Κίνα: ……………………   288,32 GW.  
  2. ΗΠΑ: …………………...   122,32 GW. 
  3. Γερμανία: ………………     62,85 GW.  
  4. Ινδία: …………………...     38,63 GW.  
  5. Ισπανία: ………………..      27,26 GW. 
  6. Μεγάλη Βρετανία: …….      23,94 GW. 
  7. Γαλλία: ………………....      17,95 GW 
  8. Βραζιλία: ……………….      17,75 GW 
  9. Καναδάς: ……………….      13,58 GW  
10. Ιταλία: ………………….      10,85 GW 
      . 
      .  
     Ελλάς: …………………..         4,37 GW                                           
      .                                         
      . 
-----------------------------------------------------      
Σύνολο παγκοσμίως:                 742,69 GW. 
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Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το παράδειγμα της Γερμανίας. 
Αυτό έχει σχέση με πολλούς λόγους, όπως π.χ. με το ότι η Γερμανία είναι 
πρωτοπόρος στην Ευρώπη ως προς τα θέματα Περιβάλλοντος, με το ότι έχει (σχεδόν) 
το ίδιο περιβαλλοντικό Δίκαιο (ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με εμάς και με το 
ότι κατά κανόνα αντιδρά γρηγορότερα από ότι εμείς. Έτσι οι Γερμανικές εμπειρίες θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν και εμάς. 
Για τη Γερμανία λοιπόν ισχύει για το έτος 2020: ΄ 

• Συνολικός αριθμός εγκατεστημένων Ανεμογεννητριών 31 109.  
• Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των Ανεμογεννητριών: 62 850 

Μεγαβάτ. 
• Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς όλων των μορφών ενέργειας 

(βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 259): 211 210 Μεγαβάτ. 
Επομένως οι Ανεμογεννήτριες αποτελούν τα 29,8% της συνολικής εγκατεστημένης 
ηλεκτρικής ισχύος. 

Τον ίδιο χρόνο όμως, δηλαδή το 2020 η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη από 
τις Ανεμογεννήτριες ήταν τα 24,4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη. 

Το ότι η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των Ανεμογεννητριών είναι τα 29,8% 
της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που 
παρήχθη από τις Ανεμογεννήτριες είναι μόνο τα 24,4% της συνολικής ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρήχθη, εξηγείται βέβαια από το ότι οι Ανεμογεννήτριες δεν 
λειτουργούν συνεχώς, αλλά μόνο, όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη από  
(ανάλογα με την εγκατάσταση) περίπου 3 m/s (βλέπε την αρχή της προηγούμενης 
σελίδας). Η σχέση όμως αυτή, δηλαδή 24,4% προς 29,8% για τις Ανεμογεννήτριες 
είναι πολύ καλλίτερη από την αντίστοιχη σχέση για τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή 9,5% 
προς 25,6 (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 259). Και αυτό βέβαια εξηγείται από το γεγονός, 
ότι τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα (όλη τη νύχτα 
και όταν την ημέρα έχει συννεφιά) από ότι οι Ανεμογεννήτριες (μόνο όταν η 
ταχύτητα του ανέμου είναι μικρότερη από περίπου 3 m/s, κάτι το οποίο δεν είναι και 
τόσο σύνηθες, αφού οι Ανεμογεννήτριες τοποθετούνται έτσι και αλλιώς σε μέρη με 
μεγάλες ταχύτητες του ανέμου )         

Ας δούμε όμως τι ισχύει για την Πατρίδα μας. 
Από τον Πίνακα της προηγούμενης σελίδας προκύπτει ότι η Πατρίδα μας με 
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των Ανεμογεννητριών 4.37 GW έχει τα 0,59% της 
παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος των Ανεμογεννητριών (742,69), ενώ ο 
πληθυσμός της είναι τα 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού.   

Έτσι στη χώρα μας η αιολική ενέργεια κατ' αρχάς έχει σε σχέση με τον πληθυσμό 
της ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό Ανεμογεννητριών . 

Το ποσοστό όμως 0,54% της παγκόσμιας εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος των 
Ανεμογεννητριών θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν λάβουμε υπόψη τόσο τις 
ευνοϊκές προϋποθέσεις του ανέμου στη χώρα μας, όσο και τις ειδικές ανάγκες μας 
π.χ. σε νησιά κ.λπ.  
Είναι επομένως λογικό το ερώτημα, γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα περισσότερες  
Ανεμογεννήτριες; Για να γίνει η απάντηση στο ερώτημα αυτό ευκολότερα 
κατανοητή, πρέπει να ανατρέξουμε στα προβλήματα της «Ενεργειακής Πολιτικής» 
και της «Πολιτικής Περιβάλλοντος»: 
 

 
 



270 
 

Ενεργειακή Πολιτική και Πολιτική Περιβάλλοντος 
Για να μπορεί να ασχοληθεί Κάποια ή Κάποιος με μία πηγή ενέργειας π.χ. με τις 
Ανεμογεννήτριες, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ποια είναι η Ενεργειακή και η 
Περιβαλλοντική Πολιτική κατ' αρχάς τόσο της χώρας της/του, όσο όμως κατ' 
επέκταση και (στην περίπτωσή μας) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά γιατί όχι και 
παγκοσμίως. Ας δούμε όμως τι ισχύει για τη χώρα μας: 

• Στη χώρα μας έχουμε μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη. Η παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύματος στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις με καύσιμο τον λιγνίτη, δίχως να 
λάβουμε τίποτα άλλο υπόψη, θα ήταν πάρα πολύ φτηνή. Όπως όμως έχουμε 
προαναφέρει, η καύση του λιγνίτη δημιουργεί μία σειρά ρύπων που είναι σε 
θέση να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες (δηλαδή τα ζώα, 
τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα κτήρια, τα λοιπά υλικά κ.λπ.). Όλα αυτά τα 
έχουμε περιγράψει αναλυτικά στην 3η Ενότητα, από την σελ.22 έως και την 
5η Ενότητα μέχρι την σελ. 46. Υπάρχουν όμως μέθοδοι με τις οποίες μπορούν 
αυτοί οι ρύποι  να κατακρατηθούν π.χ. με «έξυπνες» και σχετικά απλές 
λύσεις, δηλαδή τις «πρωτογενείς» μεθόδους, (βλέπε 12η Ενότητα, σελ. 122). 
Μπορούν όμως να κατακρατηθούν και με πιο δαπανηρές, δηλαδή 
«δευτερογενείς» μεθόδους που προϋποθέτουν την χρήση ολόκληρων επί 
πλέον εγκαταστάσεων τα λεγόμενα «φίλτρα» (βλέπε12η Ενότητα, από σελ. 
123 έως και την 13η Ενότητα, μέχρι και την σελ. 132. Πρωτογενείς και 
δευτερογενείς μέθοδοι κάνουν βέβαια την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με 
καύσιμο το λιγνίτη ακριβότερη από ότι δίχως αυτές τις μεθόδους. 

• Επί πλέον, όπως έχουμε προαναφέρει, η καύση του λιγνίτη δημιουργεί το 
αέριο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο ενισχύει το ανθρωπογενές φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, δηλαδή ενισχύει την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
κοντά στην επιφάνεια της Γης, που έχει σα συνέπεια την κλιματική αλλαγή 
της Γης μας. Όλα αυτά τα έχουμε περιγράψει αναλυτικά από την 6η Ενότητα,   
σελ. 51 έως και την 7η Ενότητα, μέχρι και την σελ. 66. Επί πλέον έχουμε 
εξηγήσει, ότι η διεθνής Κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει το 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχει ορίσει για κάθε χώρα πόσο 
πρέπει να μειώσει την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα, βλέπε 
Πρωτόκολλα του Κιότο και των Παρισίων, 7η Ενότητα, σελ 59 και 61. Εν τω 
μεταξύ υπάρχει και ένα νεότερο Πρωτόκολλο, το Πρωτόκολλο της 
Γλασκώβης που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2021 και έτσι δεν ήταν δυνατόν 
να συμπεριληφθεί στην 7η Ενότητα που δημιουργήθηκε πολύ νωρίτερα. Το 
Πρωτόκολλο της Γλασκώβης θα το περιγράψουμε όμως σε μία επόμενη 
Ενότητα. Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς επιβαρύνει την καύση ορυκτών 
καυσίμων και κυρίως του λιγνίτη με επί πλέον πρόστιμα. Έτσι η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο τον λιγνίτη συνεχώς επιβαρύνεται επί πλέον 
και με φόρο εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. 

• Με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο τον 
λιγνίτη παρ' ότι για εμάς θα ήταν αρκετά φτηνή, με τις διάφορες επιβαρύνσεις 
έχει γίνει ακριβότερη από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με 
καύσιμο τον λιγνίτη δεν παύει να εκπέμπει τόσο μερικούς ρύπους (διότι τα 
φίλτρα δεν μηδενίζουν τις εκπομπές των ρύπων) όσον όμως και διοξείδιο του 
άνθρακα. Και τα δύο αυτά όμως δεν υπάρχουν με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Έτσι με την απολιγνιτοποίηση της χώρας μας γίνεται προσπάθεια 
δράσης για την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή της Γης μας. 
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• Πολλές αποφάσεις όμως (και η απολιγνιτοποίηση) δεν έχουν ερευνηθεί 
σφαιρικά ως προς τις συνέπειές τους, όπως π.χ. τι θα κάνουμε όταν οι δύο 
κυριότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δηλαδή τα Φωτοβολταϊκά 
και οι Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν ούτε η μία ούτε η άλλη να 
λειτουργήσουν (διότι είναι νύχτα και συγχρόνως δεν φυσάει άνεμος); Ποια 
πηγή ενέργειας θα προσφέρει το απαραίτητα μεγάλο απαιτούμενο ποσό 
ενέργειας; Μόνο το φυσικό αέριο δεν αρκεί (εκτός του ότι και αυτού η καύση 
δημιουργεί διοξείδιο του άνθρακα, που ήταν ο λόγος για την 
απολιγνιτοποίηση, έστω και αν το παραγόμενο διοξείδιο του άνθρακα από την 
καύση του φυσικού αερίου είναι λιγότερο από ότι κατά την καύση του 
λιγνίτη). 

 
Προτερήματα και Μειονεκτήματα των Ανεμογεννητριών 

Έχουμε αναφέρει περισσότερες φορές, ότι σχεδόν τίποτα στη ζωή δεν έχει μόνο 
προτερήματα ή μόνο μειονεκτήματα. Σχεδόν τα πάντα έχουν πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα. Σημαντικό λοιπόν για οτιδήποτε μας ενδιαφέρει είναι ποια  
υπερτερούν τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα; 

• Πλεονέκτημα των Ανεμογεννητριών είναι το γεγονός, ότι η λειτουργία τους 
δεν δημιουργεί ρύπους που δημιουργούν προβλήματα στην υγεία των 
ανθρώπων. 

• Πλεονέκτημα των Ανεμογεννητριών είναι το γεγονός, ότι η λειτουργία τους 
δεν δημιουργεί το αέριο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο (όπως 
προαναφέραμε) ενισχύει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
δηλαδή ενισχύει την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια 
της Γης, που έχει σα συνέπεια την κλιματική αλλαγή της Γης μας. 

• Βέβαια για την πληρότητα πρέπει να αναφερθεί, ότι τα δύο προηγούμενα 
προτερήματα των Ανεμογεννητριών ισχύουν κατά τη λειτουργία τους, διότι 
για την κατασκευή των Ανεμογεννητριών δημιουργούνται όπως και σε όλες 
τις κατασκευές περισσότεροι ή λιγότεροι ρύποι και διοξείδιο του άνθρακα. 
Αρκεί αυτοί οι ρύποι ή και το διοξείδιο του άνθρακα να είναι πολύ πολύ 
λιγότεροι από ότι αποφεύγονται κατά τη λειτουργία τους σε σχέση με άλλες 
μορφές ενέργειας. 

• Οι Ανεμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα του τοπίου 
που έχουν τοποθετηθεί. Αυτό βέβαια είναι ένα υποκειμενικό συναίσθημα. 
Διότι άλλοι βλέπουν στις Ανεμογεννήτριες μία αρνητική αλλαγή της εικόνας 
του τοπίου. Άλλοι όμως συνδέουν τη θέα τους με μία θετική αλλαγή στην 
ενεργειακή Πολιτική. Έτσι η στάση των Πολιτών έναντι των 
Ανεμογεννητριών θα μπορούσε με τον καιρό να χάσει σε σημασία, όταν τις 
συνηθίσουν και κυρίως όταν οι ανεμογεννήτριες δεν είναι κοντά σε 
κατοικημένες περιοχές (βλέπε επόμενο μειονέκτημα). 

• Οι πρώτες Ανεμογεννήτριες έκαναν αρκετό θόρυβο, έτσι ώστε έπρεπε να 
γίνουν επιπλέον έρευνες για τη μείωση του θορύβου. Ήδη όμως το πρόβλημα 
του θορύβου έχει αντιμετωπιστεί με καλυτέρευση της αεροδυναμικής των 
πτερυγίων και με ηχομόνωση των μερών που δημιουργούν θόρυβο. Οι 
σύγχρονες μεγάλες Ανεμογεννήτριες έχουν μεν δίπλα στην εγκατάσταση μία 
ένταση του ήχου της τάξης των 100 dB(A) (βλέπε 22η Ενότητα, σελ. 209), σε 
απόσταση όμως 50 μέτρων μόνο 55 dB(A). Αν δε η απόσταση είναι 500 
μέτρα η Ανεμογεννήτρια πρακτικώς δεν ακούγεται, αφού η ένταση του ήχου 
της είναι μικρότερη από το φυσικό θόρυβο του ανέμου. Αρκεί επομένως να 
ρυθμιστεί νομοθετικά η τοποθέτηση μίας ανεμογεννήτριας να επιτρέπεται 
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μόνο σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 500 μέτρων, ώστε να μην τίθεται θέμα 
ηχορύπανσης από τις Ανεμογεννήτριες. 

• Ένα μειονέκτημα των Ανεμογεννητριών είναι το γεγονός, ότι η παραγόμενη 
ηλεκτρική ισχύς από μία Ανεμογεννήτρια δεν είναι ιδιαίτερη μεγάλη. Έτσι η 
Γερμανία έχει (όπως προαναφέραμε) μέχρι τώρα ένα συνολικό αριθμό 31 109 
εγκατεστημένων Ανεμογεννητριών (ένας αριθμός, ο οποίος σίγουρα θα 
αυξηθεί) με μία συνολική εγκατεστημένη ισχύ: 62 850 Μεγαβάτ, δηλαδή 
περίπου 2 Μεγαβάτ ανά Ανεμογεννήτρια. Αντέχει η Ελλάδα έχοντας 7,5 
φορές μικρότερο πληθυσμό από τη Γερμανία 31 109/7,5 = 4 148 
Ανεμογεννήτριες; Βέβαια οι τελευταίες Ανεμογεννήτριες έχουν πολύ 
μεγαλύτερη ισχύ. Συνήθεις τιμές είναι 8 – 10 Μεγαβάτ με τη μεγαλύτερη στον 
κόσμο να έχει μία ισχύ 15  Μεγαβάτ (ύψος 280 μέτρα και μήκος ενός 
πτερυγίου 115,5 μέτρα!).  

• Ένα άλλο μειονέκτημα των Ανεμογεννητριών είναι, ότι δεν είναι όλα τα υλικά 
από τα οποία αποτελούνται (και κυρίως τα πτερύγια) ανακυκλώσιμα. Αυτό 
όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιδιαίτερο μειονέκτημα, εάν λάβουμε υπ' 
όψιν, ότι έχουμε δεχτεί να διαχειριζόμαστε τα πυρηνικά απόβλητα, δηλαδή 
υλικά που παραμένουν ραδιενεργά για περισσότερες δεκάδες χιλιάδες χρόνια. 

• Λόγω των κατάλληλων συνθηκών του ανέμου στη χώρα μας, υπάρχουν 
σίγουρα πολλές τοποθεσίες στις ακτές και στην ενδοχώρα, που μπορούν να 
επιλεγούν για την τοποθέτηση και τη λειτουργία Ανεμογεννητριών. Παρ’ όλα 
αυτά ενδιαφέρον και για τη χώρα μας παρουσιάζει η εξέλιξη των τελευταίων 
ετών στον τομέα των Offshore (υπεράκτιων) Ανεμογεννητριών, δηλαδή 
αυτών των Ανεμογεννητριών που είναι τοποθετημένες στη θάλασσα 
περισσότερο ή λιγότερο μακριά από την ακτή. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν 
το πλεονέκτημα, ότι, επειδή η ταχύτητα του ανέμου στη θάλασσα είναι 
μακριά από την ακτή αρκετά μεγαλύτερη από ότι στην ακτή, μία και η αυτή 
Ανεμογεννήτρια παράγει μακριά από την ακτή μέχρι και 40% περισσότερη 
ηλεκτρική ενέργεια από ότι στην ακτή. Αντ’ αυτού βέβαια η εγκατάσταση 
μίας Ανεμογεννήτριας μέσα στη θάλασσα στοιχίζει περισσότερο λόγω των 
προβλημάτων για τη στήριξη της στο βυθό της θάλασσας και τη μεταφορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας στη στεριά. 

Κλείνω το θέμα των ανεμογεννητριών με μία τελική παρατήρηση: Σίγουρο είναι, ότι 
προσεχώς και μακροπρόθεσμα υπό κανονικές συνθήκες δεν θα παράγουμε 
ηλεκτρικό ρεύμα με λιγνίτη, οπότε καλώς ή κακώς το ενεργειακό μας πρόβλημα θα 
λύνεται κυρίως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή κυρίως με Φωτοβολταϊκά 
και Ανεμογεννήτριες, αλλά και άλλες ΑΠΕ, όπως βιομάζα, γεωθερμία, παλιρροιακή 
ενέργεια κ.λπ., τις οποίες θα περιγράψουμε στη συνέχεια.  Έτσι είναι βέβαιο, ότι οι 
Υπεύθυνοι πρέπει έγκαιρα να έχουν υπολογίσει  ποια θα είναι η απαραίτητη 
εγκατεστημένη ισχύς των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Πολιτών δίχως τη χρήση λιγνιτικών μονάδων. Επί 
πλέον πρέπει να έχουν φροντίσει για την έγκαιρη εγκατάσταση αυτών των πηγών 
ενέργειας. Εάν όμως λάβουμε υπ' όψη, ότι στη χώρα μας η κάθε Αντιπολίτευση δεν 
επιθυμεί το καλό της χώρας, αλλά την αποτυχία της κάθε Κυβέρνησης για να 
αναλάβει αυτή την διακυβέρνηση της χώρας (το σύνδρομο «κουτάλα»), πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κατευθυνόμενες αντιδράσεις των Πολιτών με σκοπό να 
δυσκολεύεται η εγκατάσταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διότι σε αυτήν 
την περίπτωση θα ελπίζουν να επιτύχουν το σκοπό τους με τα συνεχόμενα μπλακάουτ 
λόγω έλλειψης της απαραίτητης εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος! Πρέπει λοιπόν 
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οι Πολίτες να πειστούν, ότι δεν μπορούν συγχρόνως να είναι υπέρ της «πράσινης» ή 
«καθαρής» ενέργειας και ενάντια στην τοποθέτηση Ανεμογεννητριών.   

Εδώ τελειώσαμε το πολύ σημαντικό Κεφάλαιο των Ανεμογεννητριών. Στην επόμενη 
29η Ενότητα θα ασχοληθούμε με την επίσης σημαντική ΑΠΕ την Βιομάζα. 
 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Και ξαφνικά ξεσπάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που 
διαλύει την παγκόσμια ενεργειακή Αγορά. Όλα όσα περιγράψαμε έχουν σίγουρα 
εφαρμογή μέσω- μακροπρόθεσμα. Μέχρι τότε όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο! 
Δηλαδή προκειμένου να ευρεθεί η απαραίτητη ενέργεια θα δουλέψουν οι 
υπάρχουσες λιγνιτικές Μονάδες, θα γίνουν εξορύξεις για φυσικό αέριο και και 
και….. 
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29η Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ VΙ. Έμμεση 
Χρήση της Ηλιακής Ενέργειας: Βιομάζα. Στερεά, Υγρά 
(Βιοαιθανόλη, Φυτικά Έλαια) και Αέρια Βιοκαύσιμα. 

 
Εισαγωγή 

Στις τελευταίες 5 Ενότητες ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με το πολύ σημαντικό 
Κεφάλαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις οποίες ονομάζουμε χάριν 
συντομίας ΑΠΕ. 

Τις ΑΠΕ τις έχουμε χωρίσει ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται σε 
τρεις κατηγορίες (βλέπε και Πίνακα 19, σελ. 236 ): 

• ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο. 
• ΑΠΕ με βάση το εσωτερικό της Γης. 
• ΑΠΕ με βάση την Σελήνη.. 

Οι ΑΠΕ τις οποίες έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα είναι οι εξής (βλέπε Πίνακα 19, 
σελ. 236 ): 

• Η παθητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση και τον 
φωτισμό των κτηρίων, η οποία περιγράφεται από την βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική (βλέπε 25η Ενότητα, σελ. 238). 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας (ηλιακός θερμοσίφωνας), βλέπε 26η 
Ενότητα, σελ. 242 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την συμβατική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακοί συγκεντρωτές): 
• Με σχήμα παραβολικού πιάτου (βλέπε 26η Ενότητα, σελ. 247). 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 251). 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού αποτελούμενου από πολλά επίπεδα 

κάτοπτρα, δηλαδή Fresnel-συλλέκτης, (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 253) . 
• Με κεντρικό δέκτη επάνω σε πύργο (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 253). 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας απ' ευθείας από την ηλιακή ενέργεια  (φωτοβολταϊκά), 
βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 256 . 

• Έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Ενέργεια του νερού (βλέπε 28η 
Ενότητα, σελ. 262). 

• Έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες), 
βλέπε 28η Ενότητα, σελ. 264. 

Σήμερα θα ασχοληθούμε με μία επί πλέον έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας, 
δηλαδή με τη βιομάζα.  
 

Βιομάζα 
Η επόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που προέρχεται έμμεσα από την ηλιακή 
ακτινοβολία, δηλαδή από δευτερεύοντα αποτελέσματα της ηλιακής ακτινοβολίας 
είναι η βιομάζα (βλέπε και Πίνακα 19, σελ. 236). Η βιομάζα χωρίζεται στη φυτική 
και στη ζωική βιομάζα. 

Καταρχάς θα ασχοληθούμε με τη φυτική βιομάζα, που προκύπτει από την ηλιακή 
ακτινοβολία ως εξής: Με τη λεγομένη φωτοσύνθεση τα ζωντανά φυτά υπό την 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίρνουν 
το αέριο διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, και το μετατρέπουν 



275 
 

σε ενώσεις του στοιχείου άνθρακα (δηλαδή σε οργανικές ενώσεις), που είναι 
πλούσιες σε ενέργεια, όπως π.χ. υδατάνθρακες (ζάχαρα, άμυλο, κυτταρίνη, λιγκνίνη 
κ.λπ.) αλλά και λίπη, πρωτεΐνες κ.λπ. Συγχρόνως ελευθερώνεται οξυγόνο στην 
ατμόσφαιρα. Το σύνολο των οργανικών αυτών ενώσεων, δηλαδή όλη η μάζα των 
φυτών, ονομάζεται και φυτική βιομάζα. Επειδή, όπως αναφέραμε, όλη η φυτική 
βιομάζα είναι πλούσια σε ενέργεια, μπορεί είτε η ίδια η φυτική βιομάζα είτε τα 
παράγωγά της να χρησιμοποιηθούν ελευθερώνοντας την ενέργειά τους. 

Στο παράδειγμα της φυτικής βιομάζας γίνεται εύκολα κατανοητή μία πολύ 
σημαντική ιδιότητα της: Κατά την καύση της βιομάζας δημιουργείται το αέριο 
διοξείδιο του άνθρακα, αφού όπως έχουμε εξηγήσει περισσότερες φορές (βλέπε 3η 
Ενότητα, σελ. 23), σκοπός της καύσης είναι η δημιουργία θερμότητας, που 
επιτυγχάνεται από την καύση κυρίως του άνθρακα σε διοξείδιο του άνθρακα. Η μάζα 
όμως του διοξειδίου του άνθρακα που ελευθερώνεται κατά την καύση της βιομάζας, 
είναι ίση με τη μάζα του διοξειδίου του άνθρακα, που δέσμευσε η βιομάζα κατά τη 
δημιουργία της με τη φωτοσύνθεση από την ατμόσφαιρα. Έτσι, καύση της βιομάζας 
σημαίνει κατανάλωση ενέργειας για τις ανάγκες του ανθρώπου, σε τελική ανάλυση 
συνολικά χωρίς την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Αυτό βέβαια 
είναι πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς «Ανθρωπογενούς 
Φαινομένου του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51). Βέβαια τα προηγούμενα 
ισχύουν για την περίπτωση που τη φυτική βιομάζα την δημιουργήσαμε για να την 
κάψουμε. Διότι, αν τη βιομάζα δεν την καίγαμε, θα είχαμε απομακρύνει από την 
ατμόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα που χρειάστηκε για τη δημιουργία της. 

Ένας ορισμός της βιομάζας γενικά θα μπορούσε να ήταν ο εξής: Βιομάζα είναι το 
σύνολο της ύλης που έχει βιολογική προέλευση και περιλαμβάνει οτιδήποτε 
προέρχεται άμεσα ή έμμεσα  από το φυτικό ή ζωικό κόσμο. Παραδείγματα βιομάζας 
είναι επομένως φυτικές ύλες από φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. δάση, αγροί με 
αυτοφυή χόρτα κ.λπ.), ή από φυτείες, που όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, 
καλλιεργούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ενέργειας, ή τα υποπροϊόντα και 
κατάλοιπα της δασικής, αγροτικής (γεωργία και κτηνοτροφία) και αλιευτικής 
παραγωγής. Στη βιομάζα ανήκει όμως και αυτό το μέρος των αστικών, βιοτεχνικών 
και βιομηχανικών λυμάτων και απορριμμάτων, που έχουν βιολογική προέλευση. Τα 
επί μέρους είδη της βιομάζας θα τα αναφέρουμε στα επόμενα Κεφάλαια, όταν θα 
περιγράφουμε πώς προκύπτουν τα διάφορα βιοκαύσιμα. 

Η βιομάζα έχει σαν πηγή ενέργειας ένα σημαντικό πλεονέκτημα συγκριτικά με 
όλες τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που περιγράψαμε μέχρι τώρα και 
βασίζονται στην άμεση ή έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας (βλέπε Πίνακα 19,  
σελ.236 ). Όλες αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βασίζονται στην ηλιακή 
ενέργεια είναι στη διάθεση του ανθρώπου είτε μόνο σε ειδικά μέρη (π.χ. σε χώρες με 
μεγάλη ηλιοφάνεια) είτε μόνο σε ορισμένο χρόνο (π.χ. ηλιακή ενέργεια μόνο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ενέργεια του ανέμου μόνο όταν η ταχύτητά του είναι 
μεγαλύτερη μίας ορισμένης τιμής (π.χ. 3 μέτρων ανά δευτερόλεπτο), υδραυλική 
ενέργεια στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο όταν έχουμε βροχοπτώσεις). Αντίθετα 
η βιομάζα ως πηγή ενέργειας υπάρχει παντού και, αν ακόμη δεν υπάρχει, μπορεί να 
μεταφερθεί παντού και κυρίως μπορεί να αποθηκευτεί, ώστε να χρησιμοποιηθεί 
όποτε χρειαστεί. Όπως θα αναφέρουμε αργότερα, για όλες τις ΑΠΕ που έχουμε 
περιγράψει μέχρι τώρα ισχύει, ότι ένα μεγάλο μειονέκτημά τους είναι, ότι η ενέργεια 
που προκύπτει από αυτές, πολύ δύσκολα (ή και καθόλου) αποθηκεύονται. 

Απ’ όλα αυτά τα είδη της βιομάζας, που προαναφέραμε, μπορούν να προκύψουν 
στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα, τα οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 
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α)   Στερεά Βιοκαύσιμα 
Το σημαντικότερο στερεό βιοκαύσιμο είναι το ξύλο, το οποίο έχει με απόσταση τη 
μεγαλύτερη συμβολή στην καύση της βιομάζας. Με την ανακάλυψη της φωτιάς 
άρχισε η χρήση του ξύλου σαν καύσιμο για θέρμανση, μαγείρεμα και στη 
μεταλλουργία. Με την καύση του ξύλου ο άνθρωπος σήμερα καλύπτει παγκοσμίως 7-
10% των ενεργειακών αναγκών του. Με την έννοια ξύλο εννοούμε και τα 
υπολείμματα ξύλου από την υλοτόμηση και τη βιομηχανία παραγωγής ξύλου, 
παραπροϊόντα της γεωργίας όπως π.χ. άχυρο από δημητριακά και ρύζι, φυτά 
καλαμποκιού και ηλιοτροπίου κ.λπ.  

Τα στερεά βιοκαύσιμα π.χ. τα ξύλα τα χρησιμοποιούμε για να παράγουμε 
θερμότητα σε περισσότερες περιπτώσεις όπως π.χ. σε μικρές εγκαταστάσεις, δηλαδή 
σε σόμπες, τζάκια και κεντρικές θερμάνσεις για ένα μεμονωμένο κτήριο. Σε χώρες 
όμως, όπου έχουν δοθεί κίνητρα από το κράτος για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και ειδικά της βιομάζας, όπως π.χ. η Γερμανία, μεγάλη άνθηση έχει 
γνωρίσει η θέρμανση με στερεό καύσιμο τα πέλλετς (Pellets) ξύλου. Αυτά είναι 
συσσωματώματα ή συμπυκνώματα ξύλου, δηλαδή ομοιόμορφα μικρά κομμάτια 
ξύλου, που προέρχονται από τη συμπίεση ακόμη μικρότερων κομματιών ξύλου, που 
είναι υπόλοιπα από την κατεργασία ξύλου, όπως πριόνισμα, πλάνισμα κ.λπ. Τα 
πέλλετς ξύλου μπορούν να μεταφερθούν είτε όπως το πετρέλαιο σε βυτία είτε σε 
σακιά. Ο δε χώρος αποθήκευσης των πέλλετς είναι ελάχιστα μεγαλύτερος από το 
χώρο αποθήκευσης του πετρελαίου, όπου βέβαια, για να έχει έννοια μία τέτοια 
σύγκριση, προϋποθέτουμε, ότι το περιεχόμενο των δύο χώρων αποθήκευσης έχουν 
την ίδια θερμογόνο δύναμη . Τα πέλλετς καταλήγουν στο θάλαμο καύσης είτε με τη 
βοήθεια κοχλιωτών μεταφορέων είτε με πνευμονική αναρρόφηση.  

Η παραγωγή θερμότητας από στερεά βιοκαύσιμα δεν περιορίζεται όμως μόνο σε 
μικρές εγκαταστάσεις. Βιομάζα σαν καύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην 
περίπτωση της λεγόμενης τηλεθέρμανσης. Με την έννοια τηλεθέρμανση εννοούμε 
μία κεντρική εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας, η οποία εγκατάσταση τροφοδοτεί 
με θερμότητα ένα δίκτυο συνήθως θέρμανσης κτηρίων, αλλά όχι μόνο, που 
βρίσκονται σε κοντινές ή και απομεμακρυσμένες από την εγκατάσταση περιοχές. 
Στην Αυστρία π.χ., που έχει παράδοση στην καύση βιομάζας, λειτουργούν 
περισσότερες εκατοντάδες τέτοιων εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης. 

Επίσης σε χώρες, όπου έχουν δοθεί κίνητρα από το κράτος για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικά της βιομάζας, όπως π.χ. η Γερμανία, 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη 
βιομάζα. Έτσι, στη Γερμανία λειτουργούν περισσότερα από 120 εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα. Η λειτουργία ενός 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ακριβό νέο ξύλο δεν 
συνηθίζεται, διότι είναι ακριβότερο από τα συμβατικά καύσιμα. Εργοστάσια λοιπόν 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη βιομάζα λειτουργούν αποκλειστικά με 
βάση το φτηνό χρησιμοποιημένο παλαιό ξύλο (π.χ. παλαιά έπιπλα που δε 
χρησιμοποιούνται πια, ξύλινες κατασκευές από κατεδάφιση κτηρίων κ.λπ.). Όταν ένα 
τέτοιο εργοστάσιο είναι νέο, χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνολογίες, προκειμένου 
να αυξηθεί ο βαθμός αποδόσεώς των. Τρία τέτοια παραδείγματα τεχνολογιών που 
μπορούν να εφαρμοστούν, είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό, είτε και όλες μαζί, 
είναι τα εξής: 

1. Σε μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ μικρότερη του 1 
Μεγαβάτ (MW) ο βαθμός αποδόσεως με ένα ατμοστρόβιλο είναι μικρός. Γι’ 
αυτό ενδείκνυται ο ατμός που παράγεται από την καύση της βιομάζας να μην 
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οδηγείται σε ένα ατμοστρόβιλο, αλλά σε έναν  Stirlingmotor (μία μηχανή 
Στέρλινγκ) που έχει μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως. 

2. Όπως εξηγήσαμε περισσότερες φορές όπως π.χ. και στην 26η Ενότητα, σελ. 
246  (βλέπε και Σχήμα 19, σελ. 247), ο τρόπος δημιουργίας ηλεκτρικής 
ενέργειας με ένα ατμοστρόβιλο είναι ο εξής: Από την καύση του καυσίμου 
(π.χ. βιομάζα) δημιουργείται θερμότητα με την οποία παράγουμε από το νερό 
ατμό. Ο ατμός ρέει ανάμεσα από τα πτερύγια του ατμοστροβίλου, 
περιστρέφοντάς τον. Στον άξονα του ατμοστροβίλου είναι όμως συνδεδεμένη 
και η ηλεκτρογεννήτρια, η οποία στρεφόμενη δημιουργεί στους πόλους της 
μία ηλεκτρική τάση, έτσι ώστε, αν συνδεθεί ένας καταναλωτής, κυκλοφορεί 
μέσα σ’ αυτόν ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ατμός που ρέει μέσα στον ατμοστρόβιλο 
έχει στην έξοδο του ατμοστροβίλου ένα υπόλοιπο θερμικής ενέργειας, που 
συνήθως χάνεται στο λεγόμενο ψυγείο (π.χ. στον πύργο ψύξεως). Μπορούμε 
επομένως να μεγαλώσουμε το βαθμό αποδόσεως της εγκατάστασης, αν 
χρησιμοποιήσουμε το εκμεταλλεύσιμο μέρος αυτής της θερμικής ενέργειας 
χρησιμοποιώντας το για διαφόρους σκοπούς, όπως π.χ. για την ξήρανση του 
ιδίου του καυσίμου, ή για την ξήρανση οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, ή 
αποδίδοντάς το στο δίκτυο μίας τηλεθέρμανσης. Ένας τέτοιος Σταθμός που 
συνδυάζει την παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την απόδοση 
Θερμότητας ονομάζεται σταθμός συμπαραγωγής (ΣΗΘ). 

3. Αντί, όπως αναφέραμε προηγουμένως, από την καύση της βιομάζας να 
δημιουργήσουμε από νερό ατμό, δημιουργούμε ατμό ενός οργανικού υγρού, 
όπως π.χ. τολουόλης, πεντανίου ή αμμωνίας επιτυγχάνοντας ένα μεγαλύτερο 
βαθμό αποδόσεως.    

  
β)   Υγρά Βιοκαύσιμα 

Τις πηγές ενέργειας μπορούμε να τις διαχωρίσουμε εκτός των άλλων σε πρωτογενείς 
και δευτερογενείς. Πρωτογενείς είναι αυτές που υπάρχουν άμεσα στη φύση χωρίς να 
έχουν υποστεί καμία αλλαγή. Παραδείγματα πρωτογενών πηγών ενέργειας είναι ο 
ήλιος, το κάρβουνο, το ορυκτό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η βιομάζα κ.α. Οι 
δευτερογενείς πηγές ενέργειας προκύπτουν από τις πρωτογενείς μετά από 
επεξεργασία τους. 

 Έτσι παραδείγματα δευτερογενών πηγών ενέργειας είναι η βενζίνη και το 
πετρέλαιο κίνησης, αφού προκύπτουν από την επεξεργασία του ορυκτού πετρελαίου. 
Επίσης και η ηλεκτρική ενέργεια, αφού προκύπτει π.χ. από την μετατροπή του 
κάρβουνου ή του πετρελαίου ή της ηλιακής ενέργειας με τα φωτοβολταϊκά.  

Στη Χώρα μας περίπου τα 48% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας τα αποτελούν τα πετρελαιοειδή. Από τη συνολική πρωτογενή 
κατανάλωση πετρελαίου περίπου τα 80% χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. 

Όπως περιγράψαμε και στην 24η Ενότητα, σελ. 229, η χρήση του πετρελαίου έχει 
περισσότερες αρνητικές συνέπειες σπουδαιότερες των οποίων είναι: Ενισχύει το 
«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51), δεν είναι 
συμβατή με τους κανόνες της αειφόρου ανάπτυξης και δημιουργεί εξάρτηση από τις 
χώρες, από τις οποίες γίνεται η εισαγωγή του,. Λύση σε όλες αυτές τις αρνητικές 
επιπτώσεις της καύσης του πετρελαίου στις μεταφορές προσφέρει η χρήση υγρών 
καυσίμων με βάση τη βιομάζα. 

 
Βιοαιθανόλη 

Ένα υγρό βιοκαύσιμο είναι π.χ. η βιοαιθανόλη (δηλαδή η αιθανόλη που προέρχεται 
από τη βιομάζα). Η βιοαιθανόλη, που είναι μία αλκοόλη, παράγεται από το 
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καλαμπόκι, το ζαχαροκάλαμο, τα ζαχαρότευτλα, τα σιτηρά, κ.α. και μπορεί να 
αντικαταστήσει τη βενζίνη. Η παγκόσμια παραγωγή αιθανόλης το 2013 ήταν 104,0 
εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3), που ανταποκρίνεται σε 82,1 εκατομμύρια τόνους, 
αφού η πυκνότητα της αιθανόλης είναι 789 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Από τα 
104,0 τα 87,2 εκατομμύρια m3 χρησιμοποιήθηκαν σαν καύσιμα.  

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης παγκοσμίως με μία 
παραγωγή (2018) περίπου 60 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3) βιοαιθανόλης (47,3 
εκατομμύρια τόνους) κυρίως από καλαμπόκι.  

Η Βραζιλία είναι ο δεύτερος παραγωγός βιοαιθανόλης παγκοσμίως με μία 
παραγωγή (2018) περίπου 30,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3) βιοαιθανόλης (24,1 
εκατομμύρια τόνους) κυρίως από ζαχαροκάλαμο.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι τόσο ο εφευρέτης του βενζινοκινητήρα 
Γερμανός Μηχανικός N.A.Otto, όσο και ο Αμερικανός Βιομήχανος και πρωτοπόρος 
της βιομηχανίας Αυτοκινήτων H.Ford, χρησιμοποίησαν στα πρώτα τους αυτοκίνητα 
αιθανόλη σαν καύσιμο. Βέβαια αργότερα εξελίχθηκαν οι βενζινοκινητήρες, δηλαδή 
με βάση τη βενζίνη σαν καύσιμο. Έτσι, τίθεται το ερώτημα, αν η βιοαιθανόλη μπορεί 
σήμερα να χρησιμοποιηθεί δίχως άλλο σαν καύσιμο στους σημερινούς 
βενζινοκινητήρες. Οι ρυθμίσεις στις διάφορες χώρες διαφέρουν πολύ. Στη Γερμανία 
π.χ. επιτρέπεται η πρόσμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη των αυτοκινήτων μέχρι 10%. 
Στις ΗΠΑ η συνήθης πρόσμειξη είναι επίσης 10%, αλλά από τον Ιανουάριο του 2011 
προσφέρεται και βενζίνη αυτοκινήτων με πρόσμειξη 15%. Όλα αυτά χωρίς να είναι 
αναγκαίες οποιεσδήποτε αλλαγές στον κινητήρα. Με κατάλληλο κινητήρα μπορεί 
όμως να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο 100% βιοαιθανόλη. Έτσι η 2η παγκόσμια 
δύναμη σε παραγωγή βιοαιθανόλης Βραζιλία άφησε εποχή με τους ειδικούς 
κινητήρες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο στόλο των αυτοκινήτων στη 
Βραζιλία και χρησιμοποιούν σαν καύσιμο 100% βιοαιθανόλη. Στη σημερινή 
Βραζιλία υπάρχουν περίπου 32 000 πρατήρια βενζίνης με 100%  βιοαιθανόλης. Η 
συνήθης πρόσμειξη είναι 20-25%. 

 
Φυτικά Έλαια 

Μία άλλη ομάδα υγρών καυσίμων που παράγονται από τη βιομάζα είναι ορισμένα 
φυτικά έλαια που παράγονται από την ελαιοκράμβη, τον ηλίανθο τη σόγια, το 
βαμβάκι, τον φοίνικα, την καρύδα, την αγριαγκινάρα, το λινάρι κ.α. Η χρήση τους 
σαν καύσιμα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κεντρικές 
θερμάνσεις, ανάλογα με τον καυστήρα είτε μόνα τους είτε σαν πρόσμειξη στο 
πετρέλαιο.  

Τίθεται όμως το ερώτημα, αν τα φυτικά αυτά έλαια εκτός από τις κεντρικές 
θερμάνσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα και στις μεταφορές. 
Βέβαια, τα φυτικά αυτά έλαια είναι εν αντιθέσει με τη βιοαιθανόλη λιγότερο 
συγγενικά με τη βενζίνη και περισσότερο με το καύσιμο ντίζελ. Η απάντηση είναι, 
ότι τα φυτικά αυτά έλαια δίχως περαιτέρω επεξεργασία δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε ντιζελοκινητήρες. Δύο σημαντικά προβλήματα εμποδίζουν τη 
χρήση τους: Πρώτον οι δυσκολίες με την εκκίνηση του ντιζελοκινητήρα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες, στις οποίες τα φυτικά έλαια είναι ευαίσθητα και δεύτερον η δυσκολία 
να τηρηθούν τα αυστηρά όρια για την εκπομπή των ρύπων.  

Μετά από επεξεργασία όμως το φυτικό έλαιο που προκύπτει π.χ. από την 
ελαιοκράμβη μπορεί να μετατραπεί σε μεθυλεστέρα, δηλαδή σε βιοντίζελ. 
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και  χρησιμοποιημένα έλαια, όπως π.χ. τα 
τηγανέλαια, ως πρώτες ύλες για την παρασκευή του βιοντίζελ, όπου με αυτό τον 
τρόπο λιγοστεύονται και τα προβλήματα του Περιβάλλοντος από αυτά τα απόβλητα. 
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Και πάλι όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός, ότι ο Γερμανός Μηχανικός και 
εφευρέτης του ντιζελοκινητήρα R.Diesel χρησιμοποίησε βιοντίζελ για την εξέλιξη 
του ντιζελοκινητήρα που αυτός ανακάλυψε, γράφοντας στην Πατέντα του το 1912 τα 
προφητικά λόγια: «…Η χρήση βιοελαίου σαν καύσιμο ίσως φαίνεται σήμερα όχι 
σημαντική. Αλλά τέτοια προϊόντα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να γίνουν το 
ίδιο σημαντικά όπως το πετρέλαιο και αυτά τα προϊόντα της ανθρακο-πίσσας…». Το 
βιοντίζελ μπορεί εν γένει να χρησιμοποιηθεί από το μικρότερο μέχρι και το 
μεγαλύτερο ντίζελ-αυτοκίνητο. Επειδή όμως το βιοντίζελ διαβρώνει ορισμένα 
πλαστικά υλικά που βρίσκονται στην περιοχή του συστήματος ψεκασμού του 
καυσίμου, για να χρησιμοποιηθεί το βιοντίζελ σαν καύσιμο θα πρέπει αυτά τα 
πλαστικά να έχουν αντικατασταθεί με άλλα που είναι ανθεκτικά στο βιοντίζελ. Πριν 
επομένως χρησιμοποιήσει κάποιος βιοντίζελ στον ντιζελοκινητήρα του αυτοκινήτου 
του, πρέπει να βεβαιωθεί, ότι ο τύπος του ντιζελοκινητήρα του εκπληρεί αυτήν την 
προϋπόθεση. Η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή βιοντίζελ είναι η Γερμανία με 
περίπου 3,4 εκατομμύρια τόνους ετήσια παραγωγή το 2020. Το 52,9% αυτής της 
παραγωγής, δηλαδή περίπου 1,8 εκατομμύρια τόνοι προήλθαν από την ελαιοκράμβη. 
Το βιοντίζελ αποτελεί περίπου το 6% του ντίζελ που καταναλώνεται στη Γερμανία. 

Στη χώρα μας, εν αντιθέσει με τη βιοαιθανόλη που δεν παίζει σχεδόν κανένα 
ρόλο ως καύσιμο, το βιοντίζελ χρησιμοποιείται ως πρόσμεικτο στο συμβατικό ντίζελ 
σε ένα ποσοστό 7% από το 2013 και προσφέρεται αυτονόητα σε όλα τα πρατήρια 
υγρών καυσίμων. Μόνο αν η πρόσμειξη είναι μεγαλύτερη του 7% είναι 
υποχρεωμένος ο πωλητής να το ανακοινώσει.            

Όταν περιγράψαμε τις ανεμογεννήτριες αναφέραμε, ότι ένα πρόβλημά τους είναι, 
ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα του τοπίου που έχουν τοποθετηθεί 
(βλέπε 28η Ενότητα, σελ. 271). Κάτι ακριβώς αντίθετο ισχύει για την εικόνα του 
τοπίου που καλλιεργούνται τα φυτά από τα οποία προέρχεται το βιοντίζελ. Αυτό θα 
γίνει αμέσως αντιληπτό σε όποιον ευτυχήσει να κάνει έναν περίπατο κατά μήκος των 
ατέλειωτων κατακίτρινων αγρών που καλλιεργείται η ελαιοκράμβη στη Γερμανία 
(εμείς μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, επειδή το ζήσαμε. Είμαστε όμως 
βέβαιοι, ότι το ίδιο ισχύει και για τη Θράκη μας και τη Μακεδονία μας, όπου μετά το 
2007 καλλιεργείται εντατικά η ελαιοκράμβη αλλά και ο ηλίανθος για την παραγωγή 
βιοντίζελ).  

 
γ)   Αέρια Βιοκαύσιμα 

Αέρια καύσιμα μπορούν να προκύψουν από τη βιομάζα (βιοκαύσιμα) με 
περισσότερους τρόπους. 

Μία δυνατότητα είναι η βιομάζα να θερμανθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (δίχως να 
καεί), να αποσυντεθεί και να εξαερωθεί. Το αέριο βιοκαύσιμο που προκύπτει 
ψύχεται, καθαρίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως. 

Μία άλλη δυνατότητα δημιουργίας αέριου βιοκαύσιμου προκύπτει από την 
αποικοδόμηση βιομάζας με τη βοήθεια βακτηρίων μεθανίου. Το μεγαλύτερο 
δυναμικό για τη δημιουργία αυτού του είδους του αέριου βιοκαύσιμου το έχει η 
γεωργία. Σε αυτή τη μέθοδο η βιομάζα τοποθετείται σε ένα μεγάλο αντιδραστήρα 
μεθανίου από μπετόν, πλαστικό ή ατσάλι. Οι συνθήκες μέσα στον αντιδραστήρα 
πρέπει να είναι αναερόβιες, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει αέρας, οπότε δεν υπάρχει 
και οξυγόνο. Εκτός αυτού η θερμοκρασία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο είδος 
των βακτηρίων μεθανίου που χρησιμοποιούνται και κυμαίνεται από 30 έως 37 ºC. Η 
αποικοδόμηση της βιομάζας από τα βακτήρια επιτυγχάνεται σε περισσότερες 
βαθμίδες, όπου τα τελικά προϊόντα είναι μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. Η 
παραμονή της βιομάζας μέσα στον αντιδραστήρα είναι 10-35 ημέρες. Μετά από αυτό 
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το χρονικό διάστημα το μεν υπόλοιπο της βιομάζας απομακρύνεται και 
χρησιμοποιείται σα λίπασμα ή κομπόστ, το δε αέριο βιοκαύσιμο που προκύπτει 
καθαρίζεται και πολλές φορές αποθειώνεται για να απομακρυνθεί το ποσοστό θείου 
(θειαφιού). Το αέριο αυτό βιοκαύσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως, 
όπως  π.χ. αν έχει καθαριστεί μπορεί να προσδοθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου. 
Συνήθως όμως χρησιμοποιείται (προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός αποδόσεως της 
καύσης του) για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια και θερμότητας (βλέπε παρούσα 
Ενότητα, α) Στερεά Βιοκαύσιμα, σελ. 277). Ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας 
χρησιμοποιείται για τις ίδιες ανάγκες της εγκατάστασης και το υπόλοιπο τροφοδοτεί 
το δημόσιο δίκτυο. Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί κατά ένα μέρος να καλύψει τις 
ανάγκες των κτηρίων, στάβλων, θερμοκηπίων κ.λπ., αν αυτά υπάρχουν, και το 
υπόλοιπο να διοχετευτεί, αν η εγκατάσταση είναι αντίστοιχα μεγάλη, σε ένα δίκτυο 
θέρμανσης μίας κοντινής κυρίως περιοχής. Ένα κυβικό μέτρο (m3)  αέριο βιοκαύσιμο 
που προκύπτει από ένα αντιδραστήρα μεθανίου έχει την ίδια θερμική αξία με 0,6 
λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ή με 0,6 κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου. 

Μία άλλη δυνατότητα δημιουργίας αέριου βιοκαύσιμου προκύπτει σε ένα χώρο 
ταφής απορριμμάτων, όταν τα απορρίμματα περιέχουν και βιομάζα (όπως την 
ορίσαμε προηγουμένως). Τότε από την αναερόβια αποσύνθεση της βιομάζας 
προκύπτει βιοαέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της βιομάζας στα απορρίμματα, τόσο μεγαλύτερο 
είναι το ποσοστό του μεθανίου στο βιοαέριο και επομένως τόσο μεγαλύτερη είναι η 
θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου. Όταν ο χώρος ταφής απορριμμάτων πληροί 
σύγχρονες προδιαγραφές (βλέπε 21η Ενότητα, σελ. 198), πρέπει να υπάρχει ένα 
σύστημα για την περισυλλογή του βιοαερίου, οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση είναι 
εύκολη και η χρήση του ως βιοκαύσιμο. Βιοαέριο χρησιμοποιείται τόσο για την 
παραγωγή θερμότητας, την οποία χρησιμοποιούμε σε διάφορες διαδικασίες κυρίως 
όμως για θέρμανση χώρων, όσο και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Στη χώρα μας το συνολικό ποσοστό των βιοκαυσίμων στην ακαθάριστη 

διαθέσιμη ενέργεια ανήλθε το 2018 στα 5,1%.  
  
 
Εδώ τελειώσαμε με την περιγραφή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

που έχουν ως βάση τον Ήλιο. 
Προκειμένου να ολοκληρώσουμε το πολύ σημαντικό Κεφάλαιο των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), πρέπει να περιγράψουμε και (βλέπε Πίνακα 
19, σελ. 236) τις ΑΠΕ που έχουν ως βάση τόσο το Εσωτερικό της Γης (Γεωθερμία 
και Αντλίες Θερμότητας) όσο και την Σελήνη (Παλιρροιακή Ενέργεια). 

Αυτό όμως θα γίνει στην επομένη 30ή Ενότητα. 
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30ή Ενότητα:   

Οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΑΠΕ V Ι Ι. ΑΠΕ με 
Βάση το Εσωτερικό της Γης (Γεωθερμία Ενσωματωμένη σε 
Υπόγειο Νερό και σε Υπόγεια Πετρώματα. Αντλίες 
Θερμότητας). ΑΠΕ με Βάση τη Σελήνη (Παλιρροιακή 
Ενέργεια) 

 
Εισαγωγή 

Στις τελευταίες 6 Ενότητες ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με το πολύ σημαντικό 
Κεφάλαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις οποίες ονομάζουμε χάριν 
συντομίας ΑΠΕ. 

Τις ΑΠΕ τις έχουμε χωρίσει ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχονται σε 
τρεις κατηγορίες (βλέπε και Πίνακα 19, σελ. 236 ): 

• ΑΠΕ με βάση τον Ήλιο. 
• ΑΠΕ με βάση το εσωτερικό της Γης. 
• ΑΠΕ με βάση την Σελήνη.. 

Οι ΑΠΕ τις οποίες έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα είναι οι εξής (βλέπε Πίνακα 19, 
σελ. 236 ): 

• Η παθητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση και τον 
φωτισμό των κτηρίων, η οποία περιγράφεται από την βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική (βλέπε 25η Ενότητα, σελ. 238). 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας (ηλιακός θερμοσίφωνας), βλέπε 26η 
Ενότητα, σελ. 242 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την συμβατική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακοί συγκεντρωτές): 
• Με σχήμα παραβολικού πιάτου (βλέπε 26η Ενότητα, σελ. 247). 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 251). 
• Με σχήμα παραβολικού αυλακιού αποτελούμενου από πολλά επίπεδα 

κάτοπτρα, δηλαδή Fresnel-συλλέκτης, (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 253) . 
• Με κεντρικό δέκτη επάνω σε πύργο (βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 253). 

• Η ενεργητική χρήση της άμεσης ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας απ' ευθείας από την ηλιακή ενέργεια  (φωτοβολταϊκά), 
βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 256 . 

• Έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Ενέργεια του νερού (βλέπε 28η 
Ενότητα, σελ. 262). 

• Έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Ενέργεια του ανέμου (βλέπε 28η 
Ενότητα, σελ. 264) 

• Έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Βιομάζα (βλέπε 29η Ενότητα, σελ. 
274). 

 
Στη σημερινή μας 30ή Ενότητα θα ολοκληρώσουμε την περιγραφή όλων των ΑΠΕ 
ασχολούμενοι με τις ΑΠΕ που έχουν ως βάση το εσωτερικό της Γης και την Σελήνη.  
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Βάση το Εσωτερικό της Γης  

(Γεωθερμία) 
Η Γη μας είναι περίπου μία σφαίρα (πιεσμένη στους πόλους και πλατυσμένη στον 
ισημερινό) με μία μέση ακτίνα 6 371 χιλιομέτρων. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει κατέβει 
μόνο μέχρι ένα βάθος περίπου 3,5 χιλιομέτρων, ενώ η πιο βαθιά γεώτρηση έχει 
φτάσει μέχρι ένα βάθος περίπου 12 χιλιομέτρων. Έτσι οι γνώσεις του ανθρώπου για 
το εσωτερικό της Γης δεν είναι απόλυτα σίγουρες, δεδομένου ότι βασίζονται μεν σε 
μετρήσεις (κυρίως σεισμικές), αλλά και σε θεωρίες, υποθέσεις κ.λπ. Έτσι για τα 
δεδομένα που ακολουθούν είναι δυνατές και αποκλίνουσες γνώμες. 

Πάντως απλοποιημένα ισχύει, ότι η γήινη σφαίρα αποτελείται κυρίως από τρία 
ομόκεντρα στρώματα (όπου το κάθε ένα διαιρείται σε άλλα) και τα οποία τρία είναι 
τα εξής (στη σειρά από την επιφάνεια της Γης προς το κέντρο της): 

1. Το επάνω στρώμα της Γης, που στα πλαίσια της γεωθερμίας ενδιαφέρει 
περισσότερο, είναι ο φλοιός, που είναι γνωστός και ως λιθόσφαιρα. Το πάχος 
του είναι μεταβλητό και μάλιστα μικρό κάτω από τους ωκεανούς, μεγαλύτερο 
κάτω από τις ηπείρους και ακόμη μεγαλύτερο κάτω από τις οροσειρές. Το 
μέγιστο βάθος της λιθόσφαιρας είναι περίπου 80 έως 100 χιλιόμετρα. 

2. Το δεύτερο στρώμα της γης είναι ο μανδύας του οποίου το πάχος είναι 
περίπου 2 800 χιλιόμετρα. Διακρίνεται δε στον κυρίως μανδύα (προς το 
κέντρο της Γης) και στον ανώτερο μανδύα (προς την επιφάνεια της Γης). 

3. Τέλος το τρίτο και εσωτερικό στρώμα της γης είναι μία σφαίρα που λέγεται 
πυρήνας και έχει μία ακτίνα περίπου 3 500 χιλιομέτρων. Χωρίζεται δε σε δύο 
μέρη στον εξωτερικό πυρήνα (προς την επιφάνεια της Γης) και στον 
εσωτερικό πυρήνα (προς το κέντρο της Γης). 
Το σημαντικό είναι ότι ο πυρήνας της Γης είναι πολύ θερμός με μία 
θερμοκρασία περίπου 5 000°C. Η μεγάλη αυτή θερμοκρασία του πυρήνα της 
Γης μπορεί να οφείλεται τόσο στο ότι ο πυρήνας της Γης περιέχει 
υπολειμματική θερμότητα από την περίοδο του σχηματισμού της Γης, όσο και 
στη διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων, κατά την οποία, ως γνωστόν 
ελευθερώνεται θερμότητα (την διάσπαση των πυρήνων της ύλης, τις 
ακτινοβολίες και εν γένει τις αρχές της πυρηνικής φυσικής θα Σας τις 
περιγράψω με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο στο τέλος της Ιστοσελίδας 
μου). 

Έτσι η Γη σαν ουράνιο σώμα με έναν τόσο θερμό πυρήνα εκπέμπει θερμότητα μέσω 
της επιφάνειάς της προς το κρύο Διάστημα που την περιβάλλει. Υπολογίζεται δε ότι η 
θερμότητα αυτή, που φεύγει ανεκμετάλλευτη στο Διάστημα, είναι μέσα σε μία 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο ένα πολλαπλάσιο των παγκοσμίων αναγκών σε 
ενέργεια για την ίδια αυτή χρονική περίοδο. Η θερμότητα αυτή, μεταφερόμενη από το 
κέντρο της Γης προς την επιφάνειά της, θερμαίνει ότι συναντά είτε αυτό είναι νερό 
είτε είναι πέτρωμα. Η θερμοκρασία από το κέντρο της Γης μέχρι την επιφάνειά της 
συνεχώς μικραίνει ή αντίστροφα η θερμοκρασία της Γης από την επιφάνειά της μέχρι 
το κέντρο της συνεχώς μεγαλώνει. Για τα επάνω στρώματα της λιθόσφαιρας, τα 
οποία, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, μας ενδιαφέρουν περισσότερο, ισχύει για 
την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης και κατά μέσον όρο, ότι η θερμοκρασία του 
εδάφους  μεγαλώνει κατά περίπου 3°C σε κάθε 100 μέτρα που κατεβαίνουμε προς το 
κέντρο της Γης. Το ποσό της αύξησης της θερμοκρασίας με το βάθος ονομάζεται 
γεωθερμική βαθμίδα. 

Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η θερμότητα της Γης, που εκπέμπεται από το 
κέντρο της προς το Διάστημα, καθ’ οδόν προς την επιφάνειά της θερμαίνει ότι 
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συναντήσει, είτε αυτό είναι ένας υδροφόρος ορίζοντας είτε είναι πέτρωμα. Όταν 
λοιπόν αναφερόμαστε στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη 
γεωθερμία, εννοούμε αυτή ακριβώς τη θερμική ενέργεια που έχουν είτε τα 
κοιτάσματα ζεστού υπόγειου νερού είτε τα πετρώματα τού επάνω στρώματος της 
Γης, δηλαδή της λιθόσφαιρας.  
 

Γεωθερμία Ενσωματωμένη σε Υπόγειο Νερό 
Καταρχάς θα ασχοληθούμε με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας που είναι 
ενσωματωμένη σε κοιτάσματα ζεστού υπόγειου νερού. Για να μπορέσουμε να 
εκμεταλλευτούμε τη θερμική ενέργεια του εσωτερικού της Γης, χρειαζόμαστε 
καταρχάς ένα μέσο μεταφοράς της θερμότητας π. χ. νερό. Επομένως είναι φανερό, ότι 
η εκμετάλλευση της γεωθερμίας που είναι ενσωματωμένη ήδη σε κοιτάσματα ζεστού 
υπόγειου νερού είναι ο ευκολότερος τρόπος από ότι η εκμετάλλευση της γεωθερμίας 
που είναι ενσωματωμένη στα πετρώματα της λιθόσφαιρας.  

Είναι βέβαια αυτονόητο, ότι η πηγή αυτή θερμότητας έχει τόσο μεγαλύτερη 
σημασία, όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του υπόγειου νερού και όσο μεγαλύτερη 
είναι η θερμοκρασία του. Η ποσότητα του υπόγειου νερού είναι κάτι που εξαρτάται 
από τον τόπο που βρισκόμαστε, ενώ η θερμοκρασία του εξαρτάται από το βάθος που 
βρίσκεται το νερό (αφού, όπως αναφέραμε προηγουμένως, για την περιοχή της 
κεντρικής Ευρώπης η θερμοκρασία του εδάφους  μεγαλώνει κατά περίπου 3°C σε 
κάθε 100 μέτρα που κατεβαίνουμε προς το κέντρο της Γης). Έτσι, δυστυχώς το 
δυναμικό γεωθερμίας μίας περιοχής είναι τόσο μεγαλύτερο, όσο μεγαλύτερο είναι το 
βάθος στο οποίο βρίσκεται το νερό, οπότε τόσο μεγαλύτερο γίνεται και το κόστος για 
τη γεώτρηση προκειμένου να φτάσει το νερό αυτό για εκμετάλλευση στην επιφάνεια 
της Γης. Π.χ. προκειμένου να φέρουμε στην επιφάνεια νερό θερμοκρασίας 100°C 
απαιτείται βάσει των προηγουμένων μία γεώτρηση βάθους περισσότερο από 3 000 
μέτρα.  

Σε ειδικές περιπτώσεις όμως, δηλαδή στις λεγόμενες «γεωθερμικές ανωμαλίες», 
που προέρχονται π.χ. από τεκτονικές διαταραχές, ηφαιστειακούς παράγοντες κ.λπ. 
είναι δυνατό ζεστό νερό ή ατμός, που κανονικά βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, να βρεθεί 
στην επιφάνεια της Γης ή πολύ κοντά σ’ αυτήν. Τέτοια φαινόμενα είναι οι θερμές 
πηγές, τα γκέιζερ (ή θερμοπίδακες, δηλαδή θερμές πηγές που περιοδικά εκτοξεύουν 
πίδακες νερού και ατμού), οι φουμαρόλες (θερμές πηγές που περιοδικά εκτοξεύουν 
πίδακες ατμού αλλά και άλλων αερίων) κ.λπ.  

Στην περίπτωση που το ζεστό νερό δεν έχει φτάσει από μόνο του στην επιφάνεια 
της Γης, το μεταφέρουμε εκεί με τη βοήθεια γεωτρήσεων. Η γεωθερμική ενέργεια 
αυτού του ζεστού νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς μερικά 
μόνο παραδείγματα των οποίων είναι: θέρμανση ή ψύξη κτηρίων, θέρμανση 
θερμοκηπίων, θερμά λουτρά, ξήρανση προϊόντων, θέρμανση του νερού σε 
ιχθυοκαλλιέργειες, αφαλάτωση θαλασσινού νερού κ.λπ. Κλασσικό παράδειγμα 
χρήσης της γεωθερμίας είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας Ρέικιαβικ (Reykjavik), της 
οποίας τα σπίτια κατά 90% θερμαίνονται γεωθερμικά. Αλλά και άλλες χώρες όπως 
π.χ. η Ιταλία αλλά και η Ελλάδα έχουν ένα αρκετά μεγάλο δυναμικό γεωθερμικής 
ενέργειας. Η γεωθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ένα ατμοστρόβιλο. Αυτό όμως ενδείκνυται, όταν υπάρχουν μεγάλες 
ποσότητες νερού, του οποίου η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, δηλαδή 
μεγαλύτερη από τουλάχιστο 100°C. Όπως όμως εξηγήσαμε και στην 29η Ενότητα, 
σελ. 277, ο βαθμός αποδόσεως μίας στροβιλομηχανής που κινείται με ατμό νερού 
τόσο χαμηλής θερμοκρασίας είναι πολύ μικρός. Γι’ αυτό σ’ αυτή την περίπτωση με 
το ζεστό νερό από το εσωτερικό της Γης δημιουργούμε σε έναν εναλλάκτη 
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θερμότητας όχι ατμό νερού, αλλά ατμό ενός οργανικού υγρού, όπως π.χ. τολουόλης, 
πεντανίου ή αμμωνίας επιτυγχάνοντας έτσι ένα μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως της 
στροβιλομηχανής.  

Ένα σημαντικό ερώτημα είναι το τι γίνεται με το ζεστό νερό που φέραμε από το 
εσωτερικό της Γης, αφού αυτό αποδώσει στον εναλλάκτη θερμότητας τη θερμότητά 
του (το νερό αυτό θα το ονομάζουμε στη συνέχεια χρησιμοποιημένο νερό); Η 
απάντηση είναι πολλαπλή, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Αν το υπόγειο 
ρεζερβουάρ του νερού ανανεώνεται, μπορούμε το χρησιμοποιημένο νερό να το 
διατηρήσουμε στην επιφάνεια της γης, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και 
σαν πόσιμο νερό, αν η σύστασή του είναι κατάλληλη. Αν το υπόγειο ρεζερβουάρ του 
νερού δεν ανανεώνεται, ή και αν ανανεώνεται αλλά περιέχει διάφορα άλατα, 
επιστρέφουμε το χρησιμοποιημένο νερό πάλι στο εσωτερικό της Γης, διότι στην 
πρώτη περίπτωση θα επηρεάζαμε το ισοζύγιο του υπόγειου νερού, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση θα είχαμε πρόβλημα με τη διάθεση του χρησιμοποιημένου νερού. Πάντως 
όλες οι περιπτώσεις που αναφέραμε για τη διαχείριση του χρησιμοποιημένου νερού 
δεν έχουν απλώς θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν βρει την εφαρμογή τους στην 
πράξη.  
 

Γεωθερμία Ενσωματωμένη σε Υπόγεια Πετρώματα 
Το δυναμικό της γεωθερμίας που είναι ενσωματωμένη σε κοιτάσματα ζεστού 
υπόγειου νερού είναι περιορισμένο, γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες εκμετάλλευσης της γεωθερμίας όταν αυτή είναι ενσωματωμένη σε 
πετρώματα τού επάνω στρώματος της Γης, δηλαδή της λιθόσφαιρας.  

Όπως όμως αναφέραμε και προηγουμένως, για να μπορέσουμε να 
εκμεταλλευτούμε τη θερμική ενέργεια του εσωτερικού της Γης, χρειαζόμαστε 
καταρχάς ένα μέσο μεταφοράς της θερμότητας π. χ. νερό. Έτσι η εκμετάλλευση της 
γεωθερμίας, όταν αυτή είναι ενσωματωμένη σε πετρώματα της λιθόσφαιρας, 
επιτυγχάνεται με τη μέθοδο του υδροθρυμματισμού ως εξής: Καταρχάς, αν 
διοχετεύαμε απλά νερό στα υπόγεια ζεστά πετρώματα, τότε η επιφάνεια του 
εναλλάκτη θερμότητας που θα δημιουργούταν (μεταφορά θερμότητας από το ζεστό 
πέτρωμα στο κρύο νερό), θα ήταν μικρή και έτσι θα ήταν μικρό και το ποσό της 
θερμότητας που θα μεταφερόταν από το ζεστό πέτρωμα στο κρύο νερό. Γι’ αυτό 
γίνεται πρώτα μία (όπως θα εξηγήσουμε αμέσως) βαθιά γεώτρηση μέχρι να 
συναντήσουμε ένα ζεστό πέτρωμα κατά προτίμηση κρυσταλλικό. Κατόπιν 
διοχετεύουμε μέσω της γεώτρησης στο ζεστό πέτρωμα επιφανειακό νερό σε μεγάλη 
ποσότητα και με μεγάλη πίεση. Έτσι επιτυγχάνουμε την υδραυλική αφ’ ενός μεν 
διόγκωση των σχισμών που υπήρχαν ήδη στο πέτρωμα (γι’ αυτό και η επιλογή 
κρυσταλλικού πετρώματος), αφ’ εταίρου δε με το θρυμματισμό του πετρώματος τη 
δημιουργία νέων σχισμών στο πέτρωμα.  

Η λειτουργία μίας γεωθερμικής εγκατάστασης με αυτή τη μέθοδο, η οποία 
λέγεται και Hot- Dry- Rock μέθοδος (δηλαδή ζεστού- ξηρού- πετρώματος ), 
επιτυγχάνεται ως εξής: Μετά αυτή την προεργασία, διοχετεύουμε μέσω της 
γεώτρησης κρύο νερό υπό πίεση στο ζεστό πέτρωμα. Το νερό διεισδύει στις πολλές 
σχισμές του ζεστού πετρώματος, το οποίο έχει μεταβληθεί σε ένα εναλλάκτη 
θερμότητας με μεγάλη επιφάνεια, με αποτέλεσμα η θερμότητα του ζεστού 
πετρώματος να ζεσταίνει το κρύο νερό. Το ζεστό νερό ανεβαίνει από μία δεύτερη 
γεώτρηση στην επιφάνεια της Γης και χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς όπως 
ακριβώς τους περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Στην ειδική περίπτωση που 
θέλουμε να παράγουμε  ηλεκτρική ενέργεια ισχύει, όπως και στο προηγούμενο 
Κεφάλαιο, ότι η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστο 100°C. Έτσι, αν 
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π.χ. επιδιώξουμε μία θερμοκρασία του νερού περίπου 150°C, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε μία γεώτρηση βάθους περίπου 5 χιλιομέτρων, κάτι το οποίο 
βέβαια κοστίζει περισσότερα εκατομμύρια Ευρώ.  

Γι’ αυτό, αν θέλουμε η παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας με αυτή τη μέθοδο να 
είναι συμφέρουσα, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα που αυξάνουν τον 
βαθμό αποδόσεως. Έτσι όπως περιγράψαμε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο 
καταρχάς με το ζεστό νερό δημιουργούμε σε έναν εναλλάκτη θερμότητας όχι ατμό 
νερού, αλλά ατμό ενός οργανικού υγρού, όπως π.χ. τολουόλης, πεντανίου ή 
αμμωνίας, επιτυγχάνοντας έτσι ένα μεγαλύτερο βαθμό αποδόσεως της 
στροβιλομηχανής. Επειδή δε το οργανικό υλικό στην έξοδό του από τη 
στροβιλομηχανή έχει ακόμη θερμική ενέργεια, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
θέρμανση κοντινών κτηρίων, εάν αυτά βέβαια είναι συνδεδεμένα σε ένα τέτοιο 
δίκτυο (αυτό ονομάζεται Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας ΣΗΘ, 
βλέπε και 29η Ενότητα σελ.277). 
 

Αντλίες Θερμότητας 
Η λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τη 
λειτουργία ενός ψυγείου. Το ψυγείο παίρνει θερμότητα από το περιεχόμενό του 
(δηλαδή π.χ. από τα διάφορα φαγώσιμα που θέλουμε να συντηρήσουμε σε χαμηλές 
θερμοκρασίες) και την αποδίδει στον εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του ψυγείου. Το ψυγείο επιπλέον έχει μία αντλία μέσα από την οποία περνά το 
ψυκτικό υγρό και η οποία αντλία κινείται συνήθως με ένα ηλεκτρικό κινητήρα. Η 
αντλία θερμότητας αντίστοιχα παίρνει θερμότητα από το Περιβάλλον και τη 
μεταφέρει π.χ. στο σύστημα θέρμανσης ενός κτηρίου. Επιπλέον η αντλία θερμότητας 
έχει επίσης μία αντλία μέσα από την οποία περνά το ψυκτικό υγρό και η οποία αντλία 
κινείται συνήθως σε μικρές αντλίες θερμότητας με ένα ηλεκτρικό κινητήρα, ενώ σε 
μεγάλες αντλίες θερμότητας με ένα κινητήρα αερίου.   

Επειδή, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, με την αντλία θερμότητας μπορούμε 
είτε να θερμάνουμε είτε να ψύξουμε ένα χώρο, παραμένουμε καταρχάς στο 
παράδειγμα της θέρμανσης ενός χώρου. Η ενέργεια που καταναλώνει η αντλία 
θερμότητας (δηλαδή η ενέργεια του ηλεκτρικού κινητήρα ή του κινητήρα αερίου) 
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του χώρου 
που θέλουμε να θερμάνουμε και του Περιβάλλοντος. Όταν θερμαίνουμε ένα χώρο, 
επιδιώκουμε μία υψηλή θερμοκρασία περίπου 21°C. Αναφέραμε προηγουμένως, ότι 
όταν χρησιμοποιούμε μία αντλία θερμότητας παίρνουμε τη θερμότητα από το 
Περιβάλλον. Έτσι μπορούμε να πάρουμε τη θερμότητα είτε από τον αέρα που 
περιβάλει το κτήριο είτε από το νερό μίας δεξαμενής ή παρακείμενης λίμνης είτε από 
το έδαφος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ακριβώς όταν έχουμε ανάγκη 
θέρμανσης είναι πιο χαμηλή η θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα, λιγότερο 
χαμηλή η θερμοκρασία του νερού και ακόμη λιγότερο χαμηλή η θερμοκρασία του 
εδάφους. Ειδικά για το έδαφος ισχύει, ότι σε ένα βάθος 1 έως 2 μέτρα η θερμοκρασία 
του εδάφους και στον πιο βαρύ χειμώνα δεν κατεβαίνει κάτω από τους περίπου 5°C. 
Έτσι γίνεται φανερό, ότι τουλάχιστο από απόψεως ενέργειας που πρέπει να 
καταναλώσουμε για τη λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας είναι σκόπιμο να 
παίρνουμε τη θερμότητα του εδάφους (π.χ. ευκολότερο είναι να παίρνουμε τη 
θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα). Αυτός είναι και ο λόγος για το ότι 
κατατάξαμε την αντλία θερμότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τη 
γεωθερμία. 

Αλλά και κάτι άλλο χρήζει εξηγήσεως, διότι η αντλία θερμότητας συνδέεται 
πάντα και με κατανάλωση ενέργειας (για την κίνηση του ηλεκτρικού κινητήρα ή του 
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κινητήρα αερίου). Για την αξιολόγηση μίας αντλίας θερμότητας χρησιμοποιούμε το 
δείκτη «βαθμό αποδόσεως» (στα γερμανικά Arbeitszahl), ο οποίος είναι το πηλίκο 
της θερμότητας που παράγεται προς την ενέργεια που καταναλώθηκε για τη 
λειτουργία της αντλίας θερμότητας. Έστω λοιπόν, ότι ο βαθμός αποδόσεως ισούται 
με 3 και ότι η αντλία θερμότητας κινείται με ηλεκτρικό κινητήρα. Αυτό σημαίνει, ότι 
η θερμότητα που παράγεται είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την ηλεκτρική 
ενέργεια που καταναλώθηκε. Αν όμως η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε 
προήλθε από την καύση ενός ορυκτού καυσίμου, δηλαδή με μία διαδικασία που έχει 
ένα βαθμό αποδόσεως περίπου 1/3, αυτό σημαίνει ότι η θερμική ενέργεια του 
ορυκτού καυσίμου ήταν τριπλάσια από την ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη. Δηλαδή 
η θερμική ενέργεια που παρήχθη από την αντλία θερμότητας είναι ίση με τη θερμική 
ενέργεια του ορυκτού καυσίμου που καταναλώθηκε για την παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσαμε για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας. 
Οπότε η λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας μειώνει την κατανάλωση των ορυκτών 
καυσίμων μόνο όταν ο βαθμός αποδόσεως είναι μεγαλύτερος του 3. Η κατάσταση 
είναι απλούστερη, όταν η αντλία θερμότητας κινείται με κινητήρα αερίου, διότι τότε 
η θερμότητα που παράγεται από την καύση του αερίου είναι η ίδια η θερμότητα του 
ορυκτού καυσίμου, οπότε η λειτουργία μίας αντλίας θερμότητας (που χρησιμοποιεί 
κινητήρα αερίου) μειώνει την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων όταν ο βαθμός 
αποδόσεως είναι μεγαλύτερος του 1.  

Όταν για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας χρησιμοποιούμε τη θερμότητα 
του εδάφους έχουμε δύο δυνατότητες: Στην πρώτη χρησιμοποιούμε ένα σύστημα 
σωληνώσεων μέσα από το οποίο ρέει το ψυκτικό υγρό και οι σωληνώσεις 
τοποθετούνται οριζόντια σε ένα βάθος π.χ. 2 μέτρων μέσα στο έδαφος. Αυτή η 
μέθοδος ενδείκνυται, όταν το οικόπεδο του κτηρίου που θέλουμε να θερμάνουμε έχει 
έκταση τουλάχιστο μιάμιση φορά από την επιφάνεια του κτηρίου που θέλουμε να 
θερμάνουμε, διότι μία τέτοια επιφάνεια είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση των 
σωληνώσεων. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή το οικόπεδο δεν έχει την 
απαιτούμενη επιφάνεια, τότε οι σωληνώσεις με το ψυκτικό υγρό τοποθετούνται 
κατακόρυφα σε ένα αντίστοιχα μεγάλο βάθος με ότι βέβαια προβλήματα (π.χ. μεγάλο 
βάθος εκσκαφής) συνεπάγεται αυτό. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως η ενέργεια που καταναλώνει η αντλία 
θερμότητας (δηλαδή η ενέργεια του ηλεκτρικού κινητήρα ή του κινητήρα αερίου) 
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά θερμοκρασίας του χώρου 
που θέλουμε να θερμάνουμε και του Περιβάλλοντος. Αφού λοιπόν η θερμοκρασία 
του Περιβάλλοντος δηλαδή του εδάφους είναι δεδομένη, η ενέργεια που καταναλώνει 
η αντλία θερμότητας  είναι τόσο μικρότερη όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία που 
έχει το ψυκτικό υγρό όταν το χρησιμοποιούμε για να ζεστάνουμε το κτήριο. 

 Υπάρχουν δε περιπτώσεις, που παρότι διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία 
του χώρου π.χ. 21°C, είναι σχετικά μικρή η θερμοκρασία που έχει το ψυκτικό υγρό 
όταν το χρησιμοποιούμε για να ζεστάνουμε το κτήριο (και επομένως είναι μικρή η 
ενέργεια που καταναλώνουμε). Τέτοιες περιπτώσεις είναι η επιδαπέδια θέρμανση και 
η θέρμανση με ζεστό αέρα. Και πράγματι έστω ότι θέλουμε να θερμάνουμε ένα χώρο 
στους 21°C. Στο παράδειγμα της θέρμανσης με ζεστό αέρα αρκεί να ζεστάνουμε τον 
αέρα που κυκλοφορεί στην αντλία θερμότητας στους 21°C, αφού αυτός ο αέρας 
κυκλοφορεί στον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε. Αν όμως δε χρησιμοποιούσαμε 
ζεστό αέρα για τη θέρμανση του χώρου, αλλά μίαν κεντρική θέρμανση ζεστού νερού, 
τότε η αντλία θερμότητας θα έπρεπε να θερμάνει το νερό της κεντρικής θέρμανσης 
μέχρι μία θερμοκρασία μεγαλύτερη των 21°C, ώστε να μπορέσει αυτό το ζεστό νερό 
μέσα από τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης να ζεστάνει το χώρο έξω από τους 
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σωλήνες στους 21°C. Οπότε πράγματι στην περίπτωση της θέρμανσης με ζεστό αέρα 
απαιτείται λιγότερη ενέργεια.  

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του Κεφαλαίου η αντλία θερμότητας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αντί για τη θέρμανση ενός κτηρίου και για την ψύξη του. Προς τούτο 
είναι απαραίτητο να αντιστραφεί η ροή του ψυκτικού υγρού. 

Πρέπει όμως να τονιστεί εδώ, ότι το δυναμικό της ενέργειας που μπορεί να 
αποκτηθεί από την ΑΠΕ Γεωθερμία ακόμη και στη χώρα μας είναι πολύ πολύ 
μικρότερο από το δυναμικό της ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τις ΑΠΕ 
Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες και Βιομάζα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει, ότι δεν 
πρέπει η ΑΠΕ Γεωθερμία να εφαρμόζεται παντού, όπου αυτό είναι σκόπιμο 

Εδώ τελειώσαμε και με την ΑΠΕ Γεωθερμία, οπότε βάσει του Πίνακα 19, σελ. 
236 τελειώσαμε με την περιγραφή όλων των ΑΠΕ που έχουν ως βάση τον Ήλιο και 
το εσωτερικό της Γης  

Βλέποντας τον Πίνακα 19, σελ. 236 αντιλαμβανόμαστε όμως αμέσως, ότι η μόνη 
ΑΠΕ που παρέμεινε είναι η ΑΠΕ που έχει ως βάση τη Σελήνη, δηλαδή η 
Παλιρροιακή Ενέργεια, την οποία θα περιγράψουμε στη συνέχεια. 
 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Βάση τη Σελήνη. 
(Παλιρροιακή Ενέργεια) 

Κάθε ουράνιο σώμα έχει μία δύναμη που λέγεται δύναμη της βαρύτητας και 
διευθύνεται προς το κέντρο του ουρανίου σώματος. Έτσι αν επάνω στη Γη μας 
αφήσουμε ελεύθερο ένα σώμα που κρατάμε, το σώμα αυτό έλκεται από τη Γη και 
πέφτει με διεύθυνση προς το κέντρο της Γης. Τώρα παρατηρούμε 2 ουράνια σώματα 
τη Γη και τη Σελήνη. Η Γη έλκει, δηλαδή τραβάει τη Σελήνη προς το κέντρο της Γης. 
Αλλά και η Σελήνη σαν ουράνιο σώμα έχει και αυτή δύναμη της βαρύτητας που 
τραβάει τη Γη προς το κέντρο της Σελήνης. Οι 2 αυτές δυνάμεις όμως είναι ίσες 
μεταξύ τους και αντίθετες, γι ۥαυτό και δεν πέφτει το ένα ουράνιο σώμα επάνω στο 
άλλο.  Η Γη όμως στρέφεται μέσα σε μία ημέρα γύρω από τον άξονά της. Έτσι κάθε 
σημείο της Γης βρίσκεται μία φορά κάθε ημέρα ακριβώς απέναντι στη Σελήνη και 
δέχεται την έλξη της Σελήνης. Ένα σημείο Α όμως της Γης, που βρίσκεται σε ένα 
οποιοδήποτε μέρος μέσα στη θάλασσα θα βρεθεί μία φορά κάθε ημέρα ακριβώς 
απέναντι στη Σελήνη και θα δεχτεί την έλξη της Σελήνης, οπότε το ύψος του νερού 
στο σημείο Α θα μεγαλώσει. Αντίστροφα όσο λόγω της περιστροφής της Γης γύρω 
από τον άξονά της το σημείο Α στη θάλασσα θα απομακρύνεται από τη διεύθυνση 
προς τη Σελήνη τόσο περισσότερο θα μικραίνει το ύψος του νερού. Αυτό λέγεται για 
κάθε σημείο Α της Γης πλημμυρίδα εκεί που το νερό σηκώνεται και άμπωτη εκεί που 
το νερό χαμηλώνει αντίστοιχα. 

Η παλιρροιακή ενέργεια λοιπόν οφείλεται στην βαρυτική έλξη των υδάτινων 
μαζών της Γης από  τη Σελήνη. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για την βαρυτική έλξη των 
υδάτινων μαζών της Γης από τον Ήλιο. Η βαρυτική αυτή έλξη που εξασκεί ο Ήλιος ή 
η Σελήνη στη Γη είναι τόσο πιο μεγάλη, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του Ήλιου ή 
της Σελήνης αλλά και όσο μικρότερη είναι η απόσταση του Ήλιου από τη Γη ή της 
Σελήνης από τη Γη. Και ναι μεν ο Ήλιος είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από ότι η 
Σελήνη αλλά η απόσταση της Σελήνης από τη Γη είναι πολύ πολύ μικρότερη από ότι 
η απόσταση του Ήλιου από τη Γη. Έτσι αποδεικνύεται εύκολα με ένα τύπο, ότι η 
βαρυτική έλξη των υδάτινων μαζών της Γης από  την Σελήνη είναι 2,2 φορές 
μεγαλύτερη από ότι η βαρυτική έλξη των υδάτινων μαζών της Γης από τον Ήλιο. 
Έτσι απλοποιημένα ισχύει, ότι  η παλιρροιακή ενέργεια οφείλεται στη Σελήνη. 

Συμπερασματικά ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη 
βαρυτική έλξη της Σελήνης εκμεταλλεύεται τη διαφορά στάθμης του νερού κατά τη 
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πλημμυρίδα και την άμπωτη. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η διαφορά στάθμης του νερού 
σε ένα σημείο, τόσο μεγαλύτερο είναι το εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό σε 
αυτό το σημείο.  

Μεγάλη τέτοια διαφορά στάθμης μεταξύ της πλημμυρίδας και της άμπωτης 
υπάρχει στη Γαλλία, Ουαλία, Αγγλία, ανατολική ακτή της Βορείου Αμερικής και 
στον Καναδά, οπότε προσφέρεται σε αυτές τις χώρες η εκμετάλλευση της 
παλιρροιακής ενέργειας. 

Αυτό συμβαίνει ήδη π.χ. εδώ και περίπου 50 χρόνια στο σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετάνη της Γαλλίας. 

To 2011 στη Νότια Κορέα ετέθη σε λειτουργία το μεγαλύτερο παλιρροιακό 
εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως με μία ισχύ 254 MW. Σας 
υπενθυμίζουμε ότι ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μία ισχύ α 
MW μπορεί να ηλεκτροδοτήσει χοντρικά μία πόλη α χιλιάδων κατοίκων. Δηλαδή το 
εργοστάσιο στη Νότια Κορέα που χρησιμοποιεί παλιρροιακή ενέργεια και έχει ισχύ 
254 MW μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μία πόλη περίπου 254 χιλιάδων κατοίκων. 

Σε περισσότερες χώρες έχουν ξεκινήσει προγράμματα κατασκευής παλιρροιακών 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μία ισχύ αντίστοιχη της Κορέας, 
δηλαδή γύρω στα 250 MW. Χαρακτηριστικό όλων αυτών των εργοστασίων είναι, ότι 
σχεδιάζονται μελλοντικές επεκτάσεις με μία συνολική ισχύ μεγαλύτερη των 1 000 
MW για κάθε περιοχή. 

Είναι φανερό, ότι η στροβιλομηχανή ανάλογα με το εάν επικρατεί πλημμυρίδα ή 
άμπωτη δέχεται την κίνηση του νερού από τη μία ή την άλλη πλευρά των πτερυγίων. 
Αυτό έχει σα συνέπεια το ότι ανάλογα με την περίπτωση, δηλαδή πλημμυρίδα ή 
άμπωτη τα πτερύγια της στροβιλομηχανής προσαρμόζονται μηχανικά. Για τους 
Ειδικούς αναφέρουμε, ότι ο πιο γνωστός τύπος μίας παλιρροιακής στροβιλομηχανής 
είναι η τύπου Kaplan (βλέπε και 28η Ενότητα, σελ. 264). 
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31η  Ενότητα:   

Προτερήματα και Μειονεκτήματα των «Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας» ΑΠΕ V I I I. 
Ελ Νίνιο. Λα Νίνια. ENSO (El Niño, Southern Oscillation) 

 
Απολογία 

Πέρασε περίπου ένας μήνας από τη 30ή Ενότητα και δικαιολογημένα θα 
διερωτηθήκατε γιατί έπρεπε να περάσει τόσος χρόνος μέχρι την 31η Ενότητα; Η 
δικαιολογία είναι το γεγονός, ότι με τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν σε σχέση με 
την ενεργειακή κρίση θεώρησα αναγκαίο να ενημερώσω το Κοινό γύρω από τα 
φλέγοντα ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα: Το Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου. Η Κλιματική Αλλαγή. Η Πράσινη Ανάπτυξη. Οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες). Η Σωστή Ενεργειακή 
Πολιτική. Η Ενεργειακή Κρίση. 

Έτσι συνέταξα μία Μελέτη για την αλληλουχία όλων αυτών των προβλημάτων 
και πώς αντιμετωπίζονται «σφαιρικά», έτσι ώστε να γνωρίζει το Κοινό ποια είναι 
συνολικά τα προτερήματα και ποια τα μειονεκτήματα κάθε προτεινόμενης λύσης, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται το σύνηθες, ότι αποκλείουμε μία λύση, επειδή γνωρίζουμε 
π.χ. 2 αρνητικά της λύσης, αγνοώντας όμως την ύπαρξη π.χ. 5 θετικών της ιδίας 
λύσης. Ένα κλασσικό παράδειγμα: «Ενδιαφέρομαι για την υγεία των παιδιών μου , γι' 
αυτό είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες … ». Μα ένας από τους κυρίους λόγους που 
χρησιμοποιούμε τις Ανεμογεννήτριες είναι για να βελτιώσουμε την υγεία των 
ανθρώπων. Και άλλο ένα παράδειγμα: «Είμαι ενάντια στις Ανεμογεννήτριες, γιατί δε 
μου αρέσει η εικόνα τους στη κορυφή του βουνού μου … ». Μα χρησιμοποιούμε 
Ανεμογεννήτριες για να αποφύγουμε την καταστροφή της Γης μας, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής. ……. 

Μία σφαιρική μελέτη όμως αυτών των προβλημάτων πρέπει να είναι εκτενής, 
έτσι ώστε να περιγράφει κατά το δυνατόν συνολικά τα προτερήματα και τα 
μειονεκτήματα κάθε προτεινόμενης λύσης, προκειμένου να γίνεται κατανοητό, γιατί 
προτείνεται μία λύση.  

Έτσι η μελέτη έχει 16 σελίδες, κάτι το οποίο κάνει αντιληπτό, ότι αφιέρωσα πολύ 
χρόνο για τη σύνταξή της. Η μελέτη αυτή θα δημοσιευτεί αυτούσια σε ένα 8-σέλιδο 
έντυπο και θα μοιραστεί βεβαίως δωρεάν σε περίπου 2 000 αντίτυπα. Αρθρογράφος 
και Εκδότης είμαι εγώ, ενώ ο φίλος μου ο Κύριος Κώστας Μωϋσίδης έκανε την 
εκτύπωση. Ο Κύριος Μωϋσίδης είναι αυτός που εκδίδει ήδη εδώ και 15 χρόνια τα 2 
Έντυπα: «ΝΤΕΛΑΛΗΣ Σαρωνικού-Λαυρεωτικής» και «δήμος λαυρεωτική 
σαρωνικός» επιτελώντας παρά τις αντιξοότητες το ιερό αυτό λειτούργημα. 

Το Άρθρο αυτό θα Σας το στείλω ως 32η Ενότητα. 
 

Γενικά 
Επιστρέφουμε όμως στην 31η Ενότητα: 

Εάν δεν είχε υπάρξει τόσο το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» 
(βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 51) όσο και οι μελέτες των Επιστημόνων γύρω από το 
πρόβλημα της «Κλιματικής Αλλαγής» της Γης μας (βλέπε 6η Ενότητα, σελ. 53 και 7η 
Ενότητα, σελ. 56), είναι βέβαιο, ότι οι «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ) δεν 
θα είχαν τύχει τόσο μεγάλου ενδιαφέροντος, όπως έτυχαν τις τελευταίες δεκαετίες.  
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Ούτε εμείς βέβαια θα είχαμε ασχοληθεί επί 8 ολόκληρες Ενότητες (από την 24η 
Ενότητα, σελ. 226 μέχρι και τη σημερινή 31η Ενότητα, σελ. 289) με τις ΑΠΕ. Ήταν 
δηλαδή οι μελέτες των Επιστημόνων, βάσει των οποίων, σαν συνέπεια του 
«Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου», προβλέπεται μία «Κλιματική 
Αλλαγής» της Γης μας, δηλαδή μία αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της Γης, που θα έχει περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις, παραδείγματα 
των οποίων είναι άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μετατόπιση των κλιματικών 
ζωνών της Γης, αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών 
φαινομένων και και … 

Όλοι ασχολούμεθα με τις ΑΠΕ, κυρίως επειδή είναι ο σημαντικότερος τρόπος 
να παράγουμε την απαραίτητη ενέργεια αντικαθιστώντας την καύση των ορυκτών 
καυσίμων, συνέπεια της οποίας είναι η εκπομπή στην ατμόσφαιρα του αερίου 
διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι το σημαντικότερο αέριο του «Ανθρωπογενούς 
Φαινομένου του Θερμοκηπίου» (συμμετέχει κατά 61% σε αυτό). 

Δηλαδή πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό, ότι η χρήση των ΑΠΕ αποσκοπεί 
στο να σώσουμε τη Γη μας, οπότε εκφράσεις του στυλ π.χ. «Με ενοχλεί η εικόνα 
ανεμογεννητριών επάνω στο όρος …» εκφράζουν παντελή άγνοια της οδυνηρής 
πραγματικότητας. 

Η χρήση των ΑΠΕ είναι λοιπόν επιτακτική και έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα 
από οποιαδήποτε αρνητική ιδιότητα θα προκύψει από την περιγραφή των 
μειονεκτημάτων των ΑΠΕ, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. 
 

Πλεονεκτήματα των «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΑΠΕ) 
Οι ΑΠΕ έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα: 

1. Το κύριο πλεονέκτημά των ΑΠΕ είναι, ότι η χρήση τους μειώνει την εκπομπή 
του σημαντικότερου αερίου του θερμοκηπίου, δηλαδή του διοξειδίου του 
άνθρακα (υπεύθυνου για τα 61% του «Ανθρωπογενούς Φαινομένου του 
Θερμοκηπίου») κατά το ποσό που θα δημιουργείτο, αν προκειμένου να 
παράξουμε το ποσό ενέργειας που κερδίσαμε με τη χρήση των ΑΠΕ, καίγαμε 
ορυκτά καύσιμα. Αυτό το προτέρημα των ΑΠΕ έχει πολύ μεγαλύτερη 
βαρύτητα από οποιοδήποτε άλλο (είτε θετικό είτε αρνητικό), διότι, αν 
πιστέψουμε τα αποτελέσματα των Ειδικών (και έχουμε σίγουρα μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη στους Ειδικούς από ότι στους Ασχέτους), εδώ μιλάμε για την 
περαιτέρω λειτουργία της Γης μας! Δεν μπορούμε επομένως να λέμε π.χ.: «Δε 
μου αρέσει η εικόνα των ανεμογεννητριών επάνω στο βουνό μου, γι' αυτό 
είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες». Διότι αυτό σημαίνει, ότι προτιμώ να μην 
έχω ανεμογεννήτριες, αλλά π.χ. ας πνιγούν μερικοί άνθρωποι από ακραίες 
βροχοπτώσεις! Και και και … 

2. Όπως προαναφέραμε, η χρήση των ΑΠΕ έχει το σκοπό να δημιουργεί την 
απαραίτητη ενέργεια αντικαθιστώντας την καύση των ορυκτών καυσίμων. 
Όπως όμως εξηγήσαμε σε περισσότερες Ενότητες (από την 3η Ενότητα, σελ. 
22 έως και την 6η Ενότητα μέχρι σελ. 47, αλλά και 8η Ενότητα, σελ. 67) η 
καύση των ορυκτών καυσίμων είναι υπεύθυνη για τα 90% της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Επομένως πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό, ότι Πολιτικές που 
μειώνουν την καύση των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ σημαντικές για 
την υγεία των ανθρώπων! Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε τις ανοησίες π.χ.: 
«Ενδιαφέρομαι για την υγεία μου, γι' αυτό είμαι ενάντια στις 
ανεμογεννήτριες» … 

3. Εις ότι αφορά στα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων ισχύει: 



291 
 

Τα αποδεδειγμένα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων (δηλαδή αυτά που 
έχουν σίγουρα εντοπιστεί  και μπορούν να εξορυχτούν με τα σημερινά 
τεχνικά μέσα) θα έχουν εξαντληθεί:  

• Για το συμβατικό πετρέλαιο μετά από περίπου 40 χρόνια.  
• Αν λάβουμε υπ' όψη και το βαρύ πετρέλαιο (μαζούτ) μετά από 

περίπου 55 χρόνια. 
• Για το φυσικό αέριο μετά από περίπου 60 χρόνια.  
• Για το κάρβουνο μετά από περίπου 200 χρόνια.  

Λίγες δε δεκαετίες μετά την εξάντληση των αποδεδειγμένων αποθεμάτων 
προβλέπεται, ότι θα έχουν εξαντληθεί και τα μη αποδεδειγμένα  αποθέματα 
των ορυκτών καυσίμων (που ονομάζονται και πόροι). Τα μη αποδεδειγμένα 
αποθέματα είναι αυτά που είτε έχουν γεωλογικά εντοπιστεί αλλά η εξόρυξή 
τους δεν είναι ακόμη οικονομική, είτε υπολογίζεται, ότι για γεωλογικούς 
λόγους πρέπει να υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, δίχως όμως να έχουν 
εντοπιστεί ακόμη. 
Δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν θα 
υπάρχουν πια. Έτσι, όσο γρηγορότερα ξεκινήσουμε την αντικατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (δηλαδή τις ΑΠΕ), 
τόσο μεγαλύτερη πείρα θα έχουμε αποκτήσει με αυτές, οπότε η μετάβαση 
στην αποκλειστική χρήση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα επιτευχθεί 
δίχως μεγάλα προβλήματα. 

4. Η όσο το δυνατό γρηγορότερη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας όμως 
είναι επιβεβλημένη και από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει όλες οι 
χώρες, όπως και η Πατρίδα μας σε σχέση με τη «βιώσιμη ανάπτυξη», κάτι, 
το οποίο αγνοούν σχεδόν όλοι στην Πατρίδα μας. Βιώσιμη λοιπόν είναι η 
ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των παρόντων γενεών, χωρίς να 
υπονομεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες και να επιλέγουν το δικό τους στυλ ζωής. 
Έτσι, όσο πιο γρήγορα  χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
τόσο μεγαλύτερη διάρκεια θα έχουν τα ορυκτά καύσιμα και έτσι τόσο 
περισσότερες γενεές θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα με 
αυτόν τον τρόπο τα ορυκτά καύσιμα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για 
πιο σημαντικούς σκοπούς απ’ ότι σήμερα, που είναι μόνο η καύση τους. 

 
Προβλήματα με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Όπως και στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα τέλειο, έτσι και οι ΑΠΕ έχουν τα θετικά τους 
και τα αρνητικά τους. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μερικά αρνητικά των ΑΠΕ (τα 
πλεονεκτήματα των ΑΠΕ τα περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο). Τονίζουμε 
όμως και τώρα, ότι οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και ότι, όπως περιγράψαμε 
εκτενώς στο Κεφάλαιο: Πλεονεκτήματα των «Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» 
(ΑΠΕ) τα θετικά των ΑΠΕ είναι συνολικά προς το συμφέρον της ανθρωπότητας, 
ανεξάρτητα από τα προβλήματα των ΑΠΕ, που θα ακολουθήσουν. Εκτός βέβαια, αν 
πρέπει να συζητήσουμε για το αν προτιμούμε να πεθάνουμε από το εάν μας ενοχλεί η 
εικόνα μίας ανεμογεννήτριας!  
Τα Φωτοβολταϊκά 
Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν απ' ευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα 
(βλέπε 27η Ενότητα, σελ. 256). Επομένως  δεν μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρικό 
ρεύμα ούτε κατά την διάρκεια της νύχτας, ούτε κατά την διάρκεια της ημέρας όταν 
υπάρχει ισχυρή συννεφιά. 
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Αυτό έχει σα συνέπεια, ότι π.χ. στη Γερμανία (για την οποία έχουμε πολλά 
στατιστικά στοιχεία), το έτος 2020 η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των 
φωτοβολταϊκών ήταν τα 26,3% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, 
ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη επίσης για το 2020 από τα φωτοβολταϊκά 
ήταν μόνο τα 9,5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη, κάτι που είναι 
ευκατανόητο από τα όσα εκθέσαμε προηγουμένως (νύχτα και συννεφιά).  
Οι Ανεμογεννήτριες 
Τις ανεμογεννήτριες τις περιγράψαμε αναλυτικά στην 28η Ενότητα, σελ. 264. 
Απλοποιημένα ισχύει: Όταν οδηγείτε τη νύχτα το ποδήλατό Σας, με τα πετάλια 
στρέφετε τις ρόδες του ποδηλάτου Σας. Σε μία από αυτές όμως τις ρόδες ακουμπάει 
το «δυναμό», το οποίο στρέφεται και αυτό, αφού στρέφεται η ρόδα. Όταν όμως ένα 
δυναμό στρέφεται, έχει στα δύο άκρα του (πόλους) μία ηλεκτρική τάση, έτσι ώστε 
όταν συνδέσουμε τα δύο άκρα του δυναμό με ένα καταναλωτή, π.χ. στην περίπτωσή 
μας μία λάμπα περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, ανάβει η λάμπα και φωτίζει τον δρόμο 
μπροστά από το ποδήλατο. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με μία ανεμογεννήτρια. Όταν φυσάει ισχυρός άνεμος, 
τότε η δύναμη του ανέμου γυρίζει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Τα πτερύγια 
αυτά βρίσκονται επάνω σε έναν άξονα που έτσι γυρίζει (όπως η ρόδα του 
ποδηλάτου). Στον άξονα όμως της ανεμογεννήτριας είναι συνδεδεμένη μία 
ηλεκτρογεννήτρια (όπως το δυναμό του ποδηλάτου), η οποία, καθώς ο άξονας 
στρέφεται, στρέφεται και αυτή. Έτσι στους δύο πόλους της ηλεκτρογεννήτριας 
υπάρχει μία τάση και αν συνδεθεί ένας καταναλωτής ρέει μέσα του ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για να κινηθεί μία ανεμογεννήτρια, πρέπει ο άνεμος να έχει μία ελάχιστη 
ταχύτητα περίπου 3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (ανάλογα με την ισχύ της 
ανεμογεννήτριας). Επειδή όμως οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται μόνο σε τόπους με 
μεγάλη ταχύτητα του ανέμου (π.χ. σε παραλίες ή σε μέρη με μεγάλο υψόμετρο), 
σπάνια δε λειτουργούν και πάντως πολύ σπανιότερα από ότι τα φωτοβολταϊκά.  

Στη Γερμανία η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των ανεμογεννητριών 
ήταν το 2020 τα 27,9% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, ενώ η 
ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη επίσης για το 2020 από τις ανεμογεννήτριες ήταν τα 
24,4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη, δηλαδή πολύ ευνοϊκότερα 
από ότι στα φωτοβολταϊκά.  

Ο δε συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών στη Γερμανία το 
2020 ήταν 31 109. Αυτό οφείλεται στο ότι η συνήθης ισχύς μίας ανεμογεννήτριας 
είναι σχετικά πολύ μικρή. Αναλογιστείτε, ότι η ισχύς της μεγαλύτερης 
ανεμογεννήτριας που κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα είναι μόνο 14 Μεγαβάτ. Βέβαια 
η Γερμανία έχει 7,6 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από ότι η χώρα μας. Επομένως 
πρέπει στη χώρα μας να δεχτούμε τα 1/7,6 των 31 109 ανεμογεννητριών, δηλαδή 4 
093 ανεμογεννήτριες και αυτό έχοντας καλύψει μόνο τα 24,4 % των αναγκών μας σε 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια; Εδώ χρησιμοποιήσαμε για την αναγωγή 
απλοποιημένα τον πληθυσμό των 2 χωρών, ενώ σωστότερο θα ήταν να 
χρησιμοποιηθεί η τελική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των ανεμογεννητριών των 
δύο χωρών, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό για την Πατρίδα μας. 

Βέβαια οι συνθήκες στην Ελλάδα (ηλιοφάνεια και ταχύτητα του ανέμου) είναι 
ευνοϊκότερες από ότι στη Γερμανία, κάτι που σημαίνει, ότι τα νούμερα που 
χρησιμοποιήσαμε για τη Γερμανία τόσο για τα φωτοβολταϊκά, όσο και για τις 
ανεμογεννήτριες είναι ευνοϊκότερα στην Πατρίδα μας. Αυτό όμως δεν αλλάζει 
ιδιαίτερα το νόημα των προηγούμενων συσχετισμών. 

Τέλος ένα επί πλέον πρόβλημα των ανεμογεννητριών είναι, ότι ένα μέρος των 
πτερυγίων τους δεν είναι ανακυκλώσιμο. Αυτό όμως αντιμετωπίζεται, διότι έχει ήδη 
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αντιμετωπιστεί η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων από τα πυρηνικά εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία (ραδιενεργά απόβλητα) παραμένουν 
ραδιενεργά ανάλογα με το στοιχείο ακόμη και για χιλιάδες χρόνια! Δίπλα στο 
πρόβλημα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων (το οποίο έχει λυθεί), το 
πρόβλημα της διαχείρισης των μη ανακυκλώσιμων μερών των πτερυγίων των 
ανεμογεννητριών φαντάζει αμελητέο, αφού υπάρχουν πολλά μέρη που μπορούν να 
εναποτεθούν, δίχως να τα βλέπει κανείς και το σημαντικότερο δίχως να δημιουργούν 
το παραμικρό πρόβλημα στο Περιβάλλον. 

Κάτι κοινό για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες είναι το εξής (όπου 
βέβαια περισσότερο ισχύει για τα φωτοβολταϊκά): 

Είναι όμως σκόπιμο κατ' αρχάς να γνωρίζετε, ότι με μία εγκατεστημένη 
ηλεκτρική ισχύ 1 000 Μεγαβάτ μίας λιγνιτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (η οποία μπορεί να λειτουργεί όλο το 24ωρο και επί ένα έτος), μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. 
Έτσι η Πατρίδα μας με τα περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπων χρειαζόταν στο 
παρελθόν χοντρικά 11 000 Μεγαβάτ. 

Η Γερμανία έχει έναν πληθυσμό περίπου 83,8 εκατομμυρίων. Είναι όμως άκρως 
βιομηχανική χώρα, έτσι ώστε δικαιολογείται (λαβαίνοντας υπ' όψη και ορισμένες 
άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή το γεγονός, ότι αυτό που θα εξηγήσουμε στο τέλος της 
παρούσης παραγράφου είχε αρχίσει και πριν το 2010), ότι το 2010 είχε μία συνολική 
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ περίπου 120 000 Μεγαβάτ. Το 2020 όμως η Γερμανία 
είχε μία συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ περίπου 215 000 Μεγαβάτ. Τι 
συνέβη λοιπόν από το 2010 έως το 2020; Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή κατά 
79 % ; Κάθε άλλο! Η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2010 και το 2020 ήταν 
σχεδόν η ίδια. Αυτό που άλλαξε είναι, ότι η Γερμανία ήθελε να δείξει, ότι παράγει 
ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειάς της με τις ΑΠΕ της, κάτι που είχε σα 
συνέπεια την αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος των ΑΠΕ της (κυρίως 
των φωτοβολταϊκών της) με το αντίστοιχο κόστος για την εγκατάστασή της επί πλέον 
ηλεκτρικής ισχύος των ΑΠΕ της. 

Αφήσαμε τελευταίο το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΑΠΕ ως τρόπο παραγωγής 
ενέργειας δίχως τη χρήση της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Οι Υπεύθυνοι που 
έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την χρήση των ΑΠΕ γνωρίζουν, ότι αυτό είναι ένα 
δύσκολο εγχείρημα και για αρκετό διάστημα ακατόρθωτο. 

Επειδή τα ηλεκτρικά δίκτυα σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών χωρών είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, όποιος έχει έλλειψη (π.χ. όταν δεν λειτουργούν οι ΑΠΕ) 
μπορεί να αγοράσει από μίαν άλλη χώρα όση ηλεκτρική ενέργεια του λείπει. Αυτό 
είναι συνήθης πρακτική. 

Δεν είναι δυνατόν όμως μία χώρα ή και μία ολόκληρη περιοχή (π.χ. Νότια 
Ευρώπη) να βασιστεί μόνο στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και τις 
ανεμογεννήτριες. Φανταστείτε για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης την ύπαρξη μίας 
τέτοιας μετεωρολογικής κατάστασης, κατά την οποία για περισσότερες ημέρες 
συγχρόνως δεν φυσάει ισχυρός άνεμος και κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατεί 
ισχυρή συννεφιά. Από πού θα βρουν την απαραίτητη ενέργεια;  Γνωρίζουν λοιπόν οι 
Υπεύθυνοι, ότι χωρίς τη χρήση κάποιου άλλου καυσίμου δεν λύνεται το πρόβλημα. 
Έτσι, κυκλοφορεί η έκφραση «bridge fuel», δηλαδή το «καύσιμο γέφυρα» και αυτό 
δεν είναι τίποτε άλλο από το φυσικό αέριο. Και γιατί αυτό; Διότι από τα υπάρχοντα 
ορυκτά καύσιμα το φυσικό αέριο είναι αυτό το ορυκτό καύσιμο που έχει την 
ελαχίστη επίδραση στο κλίμα της Γης. Διότι από όλα τα ορυκτά καύσιμα το φυσικό 
αέριο έχει το μικρότερο ποσοστό άνθρακα, από τον οποίο προκύπτει κατά την καύση 
το αέριο του θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρακα. Εμείς όμως διαθέτουμε μεγάλα 
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κοιτάσματα φυσικού αερίου (βάσει των μελετών του Κυρίου Φώσκολου και άλλων 
Ελλήνων  Ειδικών Επιστημόνων), οπότε μπορούμε να προσφέρουμε τη λύση στο 
μεγάλο πρόβλημα των ΑΠΕ, ότι δηλαδή μόνες τους δεν μπορούν να προσφέρουν την 
ενεργειακή επάρκεια που απαιτείται. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Μελετώντας προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
«Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΑΠΕ), καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι: 

Η απόφαση για τη μετάβαση από την παραγωγή ενέργειας με τα ορυκτά καύσιμα 
στην παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
έχει ήδη παρθεί από ετών και σε αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει (υπό κανονικές 
συνθήκες) τίποτα. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όμως με την βοήθεια των ΑΠΕ 
σημαίνει κυρίως χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών. Η μετάβαση από τα 
ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ έγινε κυρίως για να σώσουμε τον Πλανήτη μας και 
συγχρόνως να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων. Είναι επομένως αναγκαίο 
οι Πολίτες να συνειδητοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και να μην είναι ενάντια σε όλα. 

Έτσι δεν είναι δυνατόν πλέον από ασχετοσύνη να λέμε: «Ενδιαφέρομαι για την 
υγεία μου, γι' αυτό είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες …» ή «Με ενοχλεί η εικόνα 
μίας ανεμογεννήτριας επάνω στο βουνό μου …», διότι όλα αυτά σημαίνουν 
επιστροφή στην καύση των ορυκτών καυσίμων και επομένως, ότι « …δε με ενοχλεί 
όμως να πεθαίνουν συνάνθρωποί μου από αμέτρητες αρρώστιες, όπως καρκίνους 
όλων των μερών του ανθρωπίνου σώματος λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ή δεν 
με ενοχλεί το να καίγονται τα δάση λόγω της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας κοντά 
στην επιφάνειας της Γης (μόνο στις 20 πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2022 είχαμε μόνο 
στην Ευρώπη  περισσότερους από 1 000 νεκρούς από τις δασικές πυρκαγιές), ή να 
εξαφανίζονται ολόκληρες παράκτιες περιοχές λόγω της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας, ή να χάνονται αμέτρητες ζωές από την αύξηση της έντασης και της 
συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ή , ή … ». 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Κάνει εντύπωση, ότι η πλειονότητά των μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
ενάντια στις ανεμογεννήτριες (αγνοούν άραγε, ότι αυτό σημαίνει επιστροφή στην 
καύση των ορυκτών καυσίμων με τις καταστροφικές συνέπειες σε παγκόσμια 
κλίμακα που περιγράψαμε προηγουμένως;). Αυτοί όμως είναι υπεύθυνοι για την 
σωστή πληροφόρηση των Πολιτών τους. Πρέπει να παραδεχτώ, ότι τους είναι 
άγνωστα όσα εξέθεσα προηγουμένως; Αν ναι (κάτι τέτοιο είναι ανθρώπινο), ας τα 
μελετήσουν λοιπόν και ας ενημερώσουν σωστά τους Πολίτες τους. Αν όμως είναι 
γνωστά, τότε για τη συμπεριφορά τους, ότι δηλαδή είναι ενάντιοι στις 
ανεμογεννήτριες, υπάρχουν 2 αιτιολογίες: 

• Είναι ενάντια στις ανεμογεννήτριες, ώστε να υπάρξει δυσκολία στην έγκαιρη 
υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για 
την επαρκή ηλεκτροδότηση της χώρας με αποτέλεσμα συνεχόμενα μπλακάουτ 
και δυσφορία των πολιτών, μη ενδιαφερόμενοι για το καλό της χώρας, αλλά 
για μικροπολιτικά συμφέροντα. 

• Είναι ενάντια στις ανεμογεννήτριες καθυστερώντας το ανωτέρω πρόγραμμα 
αδιαφορώντας για τις αρνητικές συνέπειες για τη χώρα, έως ότου 
ικανοποιηθούν τα ανταλλάγματα που … έχουν ζητήσει. 

Και οι 2 αιτιολογίες όμως είναι καταδικαστέες! 
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Πού βρισκόμαστε από Απόψεως Ύλης; 

 
Με τα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα επιτύχαμε σχεδόν τον σκοπό που είχαμε θέσει: 
Δηλαδή να περιγράψουμε με απλό και κατανοητό τρόπο πώς δημιουργείται η 
ρύπανση του Περιβάλλοντος και πώς επιτυγχάνεται η προστασία του. 

Υπάρχει όμως ένα φαινόμενο, το οποίο ονομάζεται Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο αυτό 
δεν ανήκει σε κάποια Ενότητα από αυτές που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα. Είναι 
όμως ένα φαινόμενο, που πρέπει να το γνωρίζετε, διότι μπορεί να το συναντήσετε, 
όταν διαβάζετε κάτι σχετικά, είτε με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είτε με την 
τρύπα του όζοντος. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε το φαινόμενο Ελ Νίνιο. 
 
Ελ Νίνιο, Λα Νίνια, ENSO (El Niño, Southern Oscillation) 

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο φέρεται να έχει σχέση τόσο με την «Τρύπα του Όζοντος» 
(βλέπε Ενότητες 15η, σελ 140 και 16η , σελ.152), ότι δηλαδή συντείνει στην απώλεια 
του όζοντος της στρατόσφαιρας, όσο και με το «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» 
(βλέπε Ενότητες 6η, σελ 47 και 7η , σελ.56), ότι δηλαδή το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου ενισχύει σε ένταση το φαινόμενο Ελ Νίνιο. 

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο γίνεται ευκολότερα κατανοητό, αν περιγράψουμε πρώτα 
τι συμβαίνει, όταν δεν επικρατεί το Ελ Νίνιο (για να γίνουν ευκολότερα κατανοητά, 
όσα ακολουθούν, το καλλίτερο θα ήταν να είχατε κοντά Σας έναν άτλαντα, διότι 
δυστυχώς δεν βρήκα κάποιο χάρτη, στον οποίο να αναφέρονται όλες οι τοποθεσίες 
που θα ακολουθήσουν ). Δηλαδή, κάθε χρόνο οι λεγόμενοι «αληγείς άνεμοι» (passat 
winds) προωθούν με μία σταθερή ταχύτητα 5 μέτρων ανά δευτερόλεπτο τεράστιες 
μάζες ζεστού νερού θερμοκρασίας περίπου 28 βαθμών Κελσίου δια μέσου του 
Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι τις ακτές της Ασίας. Από το ζεστό αυτό νερό σηκώνονται 
σύννεφα, που φέρνουν άφθονες βροχές (μουσώνες) στην Νοτιοανατολική Ασία. Τότε 
στις ακτές της Ινδονησίας η επιφάνεια της θάλασσας είναι περίπου μισό μέτρο πιο 
ψηλά απ’ ότι στις ακτές του Περού. Στις ακτές της Αμερικής το νερό, που 
μεταφέρεται προς την Ασία, αναπληρώνεται από ψυχρές πλούσιες σε θρεπτικά 
συστατικά υδάτινες μάζες από τα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού και αυτό έχει θετικές 
συνέπειες τόσο στη σύνθεση, όσο και στην ποσότητα των ψαριών, που αλιεύουν οι 
ψαράδες. 

Όταν όμως κάθε τρία έως οχτώ χρόνια επικρατεί το Ελ Νίνιο συμβαίνουν τα 
εξής: Οι «αληγείς άνεμοι», που προαναφέραμε, εξασθενούν ή και αλλάζουν 
διεύθυνση. Οι μάζες του ζεστού νερού δεν ξεκινούν το ταξίδι τους δυτικά προς την 
Ασία αλλά παραμένουν εκεί που προϋπήρχαν καταλαμβάνοντας (όταν το φαινόμενο 
είναι έντονο) μία έκταση με διάμετρο περισσοτέρων χιλιάδων χιλιομέτρων ή και 
κινούνται προς ανατολάς. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή αυτή είναι 1 έως 3 
τοπικά όμως μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη, απ’ ότι όταν δεν υπάρχει το 
φαινόμενο Ελ Νίνιο. Αφού οι ζεστές αυτές μάζες νερού δεν μεταφέρονται προς την 
Ασία, δεν υπάρχει λόγος ν’ ανέβει το κρύο νερό, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά, από τα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού. Το ζεστό αυτό νερό εξαπλώνεται 
τόσο προς τον Βόρειο, όσο και προς τον Νότο Ειρηνικό. Στις ακτές του Περού φτάνει 
περίπου την περίοδο των Χριστουγέννων. Αυτή είναι και η αιτία για την οποία οι 
ψαράδες του Περού ονόμασαν το φυσικό αυτό φαινόμενο El Niño (Ελ Νίνιο), επειδή 
δηλαδή έρχεται συγχρόνως με το «Θείο Βρέφος» (στα ισπανικά «El Niño» σημαίνει 
«Το Βρέφος»). 
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Πριν αναφερθούμε στις συνέπειες του Ελ Νίνιο θα εισαγάγουμε και δύο άλλες 
έννοιες. 

Όταν, όπως προαναφέραμε, στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό επικρατεί το Ελ 
Νίνιο, η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή. Όταν δεν επικρατεί το Ελ Νίνιο, είναι 
αντίστοιχα χαμηλή. Όταν επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (δηλαδή το 
αντίθετο από το Ελ Νίνιο) το φαινόμενο αυτό ονομάσθηκε αρκετά αυθαίρετα La 
Niña (Η Μικρή). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται με μία 
παράξενη ταλάντωση της πίεσης της ατμόσφαιρας κοντά στο έδαφος στο Νότιο 
Ημισφαίριο, που ονομάζεται «Southern Oscillation” (Νότια Ταλάντωση). Έτσι το όλο 
φαινόμενο ονομάζεται ENSO (El Niño, Southern Oscillation). 

Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο είναι αρκετά σφοδρές. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε 
μερικά παραδείγματα αυτών των συνεπειών, που είναι λογική συνέπεια των όσων 
εκθέσαμε: 

• Ξηρασία στην Ασία και Αυστραλία. 
• Διαφοροποιημένη εικόνα στις ακτές της Νότιας Αμερικής: Ισχυρές 

βροχοπτώσεις σε περιοχές, που συνήθως έχουν ξηρασία και αντιστρόφως 
ξηρασία σε περιοχές, που συνήθως έχουν πολλές βροχοπτώσεις. 
Συγκεκριμένα ισχυρές βροχοπτώσεις κατά μήκος των ακτών δυτικά από τα 
όρη Άνδεις από το Βόρειο Περού έως και τη Βόρεια Χιλή καθώς και στα 
νησιωτικά συμπλέγματα δυτικά των ακτών, όπως π.χ. τα νησιά Γκαλαπάγκος. 
Επειδή οι περιοχές αυτές δεν έχουν συνήθως βροχοπτώσεις, δεν έχουν και 
πλούσια χλωρίδα, που θα μπορούσε να κρατήσει τα νερά που τρέχουν, έτσι, 
ώστε οι ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου Ελ Νίνιο 
δημιουργούν μεγάλες καταστροφές. Αντίθετα έχουμε ξηρασία σε περιοχές 
ανατολικά από τις Άνδεις, όπως π.χ. γύρω από τη λίμνη Τιτικάκα, που 
συνήθως έχουν συχνά βροχές. 

• Βροχοπτώσεις και αύξηση της θερμοκρασίας στις δυτικές ακτές της Βόρειας 
Αμερικής. Στην Καλιφόρνια και στο Μεξικό η αύξηση της θερμοκρασίας 
μπορεί να συντείνει στην αύξηση του αριθμού των τυφώνων στην περιοχή, 
αφού οι τυφώνες σχηματίζονται μόνο, όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη 
των 27 βαθμών Κελσίου. 

• Μεγάλα οικονομικά προβλήματα στον αλιευτικό στόλο και στην βιομηχανία 
μεταποίησης του αλιεύματος, αφού το ζεστό νερό διώχνει τις σαρδέλες προς 
τα νότια και τους κολιούς προς τα βόρια. Το Ελ Νίνιο του 1922 / 23 οδήγησε 
την αλιεία του Περού, της Βολιβίας και του Ισημερινού σε απώλειες 1,5 έως 
3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το δε «Ελ Νίνιο του αιώνα» του 1997 / 98 
οδήγησε παγκοσμίως σε απώλειες περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Δεν επιτρέπεται όμως να παραβλέψουμε ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο δημιουργεί και 
θετικές συνθήκες για άλλες μορφές ζωής.  

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο όμως δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την περιοχή του 
Ειρηνικού και Ινδικού Ωκεανού όπως το περιγράψαμε. Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο 
έχουν παγκόσμια εμβέλεια. 

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο υπήρχε πάντα. Τα δύο πλέον έντονα του περασμένου 
αιώνα συνέβησαν το 1982/83 και το 1997/98. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου οδηγεί σε εντονότερα 
φαινόμενα Ελ Νίνιο. Ούτε αυτό όμως είναι σωστό, αν ληφθεί υπόψη ότι πολύ έντονα 
φαινόμενα Ελ Νίνιο υπήρξαν και το 1877 / 78, το 1828, το 1791 κ.λπ., όταν δηλαδή 
δεν είχε αρχίσει να δρα το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου 
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Με το φαινόμενο Ελ Νίνιο τελειώσαμε την κλασσική ύλη που έχει σχέση με την 

ρύπανση και την προστασία του Περιβάλλοντος. 
Τόσο όμως στις παραδόσεις που έχω κάνει, όσο και στο 2ο Βιβλίο μου αφιερώνω 

ένα μεγάλο Κεφάλαιο στις «Ακτινοβολίες». Ο λόγος είναι ο εξής: Στην 2η Ενότητα, 
σελ.18 υπάρχει ο ορισμός της ρύπανσης του Περιβάλλοντος, δηλαδή: 

Για την έννοια ρύπανση του Περιβάλλοντος υπάρχουν περισσότεροι ορισμοί. 
Εμείς εδώ ορίζουμε, ότι ρύπανση είναι η είσοδος στο φυσικό Περιβάλλον 
(ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) ουσιών, ακτινοβολιών, θερμότητας, φωτός, ήχων, 
δονήσεων κ.λπ. που αλλοιώνουν τη φυσική κατάσταση του φυσικού Περιβάλλοντος  
και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο κλίμα, στην υγεία του ανθρώπου και 
στους λοιπούς «αποδέκτες».  

Η κλασσική ύλη για την περιγραφή της ρύπανσης και προστασίας του 
Περιβάλλοντος τελειώνει με την είσοδο στο φυσικό Περιβάλλον μόνο των ουσιών.  

Μέχρι τώρα έχουμε περιγράψει την είσοδο στο φυσικό Περιβάλλον (ατμόσφαιρα, 
νερό και έδαφος) κυρίως ουσιών αλλά και ήχων. Έτσι, με την περιγραφή της εισόδου 
στο φυσικό Περιβάλλον και των ακτινοβολιών επεκτείνουμε την συνήθη ύλη κατά 2 
επί πλέον Κεφάλαια. Ελπίζω να το εκτιμήσετε Εσείς, διότι σε μία Συζήτηση που 
έκανα με μία σημαντική Προσωπικότητα για τη δυνατότητα το Βιβλίο μου να 
διδάσκεται στη βασική και μέση εκπαίδευση, αναγνωρίστηκε μεν η αξία του βιβλίου 
μου, θεωρήθηκε όμως «υπερφόρτωση» η περιγραφή των Ακτινοβολιών;! 

Η αλήθεια είναι, ότι οι Ακτινοβολίες δημιουργούν κάποιο «δέος», επειδή 
ανήκουν στην «Πυρηνική Φυσική». Πλην όμως ο τρόπος που θα περιγράψουμε το 
Κεφάλαιο Ακτινοβολίες θα είναι πολύ απλός και κατανοητός, δίχως να 
προϋποθέτουμε (ως συνήθως) πρότερες γνώσεις. 

Έτσι στην 33η Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις Ακτινοβολίες. 
 

Μετά το πέρας και των Ακτινοβολιών θα έχουμε ολοκληρώσει, ότι 
υποσχεθήκαμε, δηλαδή να κάνουμε μαζί ένα ευχάριστο ταξίδι ασχολούμενοι με την 
ρύπανση και την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Μετά τις Ακτινοβολίες θα ακολουθήσουν 5 Άρθρα μου, τα οποία έχω ήδη 
δημοσιεύσει στο παρελθόν με τον γενικό τίτλο: «Πώς βλέπει ένας Έλληνας που έχει 
ζήσει εκτός Ελλάδας αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη  χώρα μας». Οι κριτικές, 
που συνόδευσαν αυτά τα άρθρα μου, με κάνουν να ελπίζω, ότι μάλλον θα Σας 
ενδιαφέρουν. 
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32η  Ενότητα:   
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η Κλιματική Αλλαγή. Η Πράσινη Ανάπτυξη. 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες).  
Η Σωστή Ενεργειακή Πολιτική. Η Ενεργειακή Κρίση. 

Μία «Σφαιρική» Αντιμετώπιση όλων αυτών των Προβλημάτων 

Εισαγωγή 
Αγαπητή Αναγνώστρια, 
Αγαπητέ Αναγνώστη. 
Στην 1η Σελίδα της 31ης Ενότητας και υπό τον τίτλο «Απολογία» είχα αιτιολογήσει το 
μεγάλο χρονικό διάστημα, που παρήλθε από την 30η έως την 31η Ενότητα με την 
εντατική μου απασχόληση για τη συγγραφή μίας Μελέτης με τίτλο όπως ο τίτλος της 
σημερινής 32ης Ενότητας. 

Η μελέτη αυτή είχε και έχει τον σκοπό να ενημερώσει τους Πολίτες γύρω από 
όλα τα προβλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και αναφέρονται στον ως 
άνω τίτλο. Σημασία έχει δοθεί στην έκφραση «σφαιρική» αντιμετώπιση, ώστε να 
γίνουν γνωστά όλα τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε λύσης, ώστε να γίνει 
κατανοητό γιατί έχει επιλεγεί η εκάστοτε λύση. 

Τη μελέτη αυτή την τυπώσαμε και την μοιράσαμε (ως συνήθως δωρεάν, αφού τα 
έξοδα τα πλήρωσα εγώ, πιστεύοντας ακόμη, ότι επιτελώ ένα λειτούργημα) σε 2 200 
αντίτυπα στους Πολίτες των 2 Δήμων Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Γίνεται βέβαια 
αντιληπτό, ότι ένα τέτοιο Εγχείρημα πρέπει (για να μπορεί να εκτελέσει τον σκοπό 
του) να είναι εκτενές. 

Στη συνέχεια θα Σας μεταφέρω το κείμενο, όπως αυτό δημοσιεύτηκε (εκτός των 
τίτλων μου και του Βιογραφικού μου, αφού αυτά είναι σε Εσάς γνωστά). 

Ό,τι θα ακολουθήσει, μπορεί να θεωρηθεί και ως μία συμπυκνωμένη περίληψη 
των όσων Σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. 

Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να δείτε την πρώτη σελίδα της Μελέτης (η πρώτη 
από τις 8 σελίδες), όπως αυτή δημοσιεύτηκε και μοιράστηκε στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Αττικής 
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Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Η Κλιματική Αλλαγή. Η Πράσινη Ανάπτυξη. 
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά και Ανεμογεννήτριες).  

Η Σωστή Ενεργειακή Πολιτική.  
Η Ενεργειακή Κρίση. 

Μία «Σφαιρική» Αντιμετώπιση όλων αυτών των Προβλημάτων 

 
Σκοπός του παρόντος Άρθρου είναι να ενημερώσει με απλό και κατανοητό τρόπο 
τους Έλληνες Πολίτες γύρω από τα φλέγοντα προβλήματα της παγκόσμιας 
κοινότητας που έχουν σχέση, με την κλιματική αλλαγή της Γης μας (σαν συνέπεια 
του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου), με την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής με την βοήθεια της πράσινης ενέργειας, δηλαδή με τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η χρήση των ΑΠΕ προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη 
ενέργεια για τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Όλα δε αυτά τόσο υπό 
κανονικές συνθήκες όσο και λαβαίνοντας υπ' όψη την παρούσα ενεργειακή κρίση.  

Η αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων θα είναι «σφαιρική», δηλαδή θα 
αναφερθούν όλα τα σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε λύσης, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η συνήθης συμπεριφορά κατά την οποίαν κάποια ή κάποιος 
εκφέρει γνώμη για κάποια προτεινόμενη λύση λαβαίνοντας υπ' όψη μόνο π.χ. 2 
αρνητικά της λύσης αγνοώντας όμως την ύπαρξη π.χ. 5 θετικών της ιδίας λύσης και 
τανάπαλιν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ένα σχετικά εκτενές Άρθρο. Μόνο όμως έτσι θα 
μπορέσετε να έχετε όλα τα εφόδια που είναι απαραίτητα, προκειμένου να είστε εις 
θέση να γνωρίζετε πώς λειτουργεί ένα πολύπλοκο σύστημα και να μην 
συμπεριφέρεστε όπως ορισμένοι , οι οποίοι από ημιμάθεια μας λένε π.χ.: «Με 
ενδιαφέρει η υγεία μου, γι' αυτό είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες» και άλλα τέτοια 
παρεμφερή.   

 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης 
Αν μετρήσουμε τη θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης π.χ. σε ένα ύψος 2 
μέτρων από την επιφάνεια της Γης (είτε του εδάφους είτε της θάλασσας) σε πάρα 
πολλά μέρη της Γης (π.χ. σε 10 000 σημεία) την ίδια ακριβώς ώρα και σχηματίσουμε 
τον μέσον όρο όλων αυτών των θερμοκρασιών που μετρήσαμε, τότε προκύπτει το 
μέγεθος «μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης», η οποία είναι ίση με 
περίπου συν 15  βαθμούς Κελσίου (+15°C). 

Η Συνεισφορά του Ήλιου μας 
Η μέση αυτή θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης οφείλεται κυρίως (αλλά όχι 
αποκλειστικά, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια) στην ύπαρξη του Ήλιου μας. 
Επάνω στον Ήλιο μας συμβαίνουν ασύλληπτα γεγονότα. Δηλαδή μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο μεταβάλλονται 4 700 000 τόνοι του στοιχείου υδρογόνο στο στοιχείο 
ήλιο, όχι όμως με χημικές αλλά με πυρηνικές αντιδράσεις, κάτι το οποίο 
ανταποκρίνεται στην έκρηξη εκατομμυρίων βομβών υδρογόνου (στη διάρκεια κάθε 
δευτερολέπτου!). Με αυτόν τον τρόπο ελευθερώνεται στον Ήλιο μας σε κάθε 
δευτερόλεπτο ένα ποσό ενέργειας σε κιλοβάτ που έχει μπροστά το 3,86 
ακολουθούμενο από 23 μηδενικά, δηλαδή περίπου 400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ. 

Η ενέργεια αυτή εγκαταλείπει τον Ήλιο προς όλες τις διευθύνσεις υπό τη μορφή 
της ηλιακής ακτινοβολίας και χάνεται σχεδόν όλη ανεκμετάλλευτη στο διάστημα, 
αφού μόνο ένα απειροελάχιστο μέρος της συναντά τους πλανήτες που στρέφονται 
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γύρω από αυτόν. Η Γη μας συγκεκριμένα δέχεται μόλις τα 2,2 δισεκατομμυριοστά 
αυτής της ενέργειας, αλλά αυτά είναι η κύρια αιτία για την «μέση θερμοκρασία των 
+15°C που επικρατεί  κοντά στην επιφάνεια της Γης». Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε 
την έννοια κύρια αιτία. 

Το Φυσικό Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
Από μετρήσεις είναι γνωστό, ότι η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει έξω 
από την ατμόσφαιρα της Γης μας είναι κατά μέσον όρο 1 368 βατ ανά τετραγωνικό 
μέτρο επιφάνειας που είναι κάθετη στη διεύθυνση Γη ------ Ήλιος. Γνωρίζοντας αυτό 
το μέγεθος και ορισμένα άλλα μεγέθη (π.χ. την αλβέδο, δηλαδή την 
αντανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν πέσει στην επιφάνεια της Γης), 
οι Επιστήμονες θέλησαν με υπολογισμούς να επιβεβαιώσουν τη «μέση θερμοκρασία 
κοντά στην επιφάνεια της Γης» των +15°C, όπως δηλαδή τη μετράμε. Κατ' αρχάς για 
να απλοποιήσουν το πρόβλημα, έκαναν την παραδοχή, ότι δεν παίζει ρόλο η 
ατμόσφαιρα της Γης. Με μεγάλη όμως έκπληξη διαπίστωσαν, ότι βάσει των 
υπολογισμών των, η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης δεν θα έπρεπε 
να ήταν +15°C, αλλά -18°C, δηλαδή κατά 33°C μικρότερη. Τι σημαντικό δεν είχαν 
λάβει υπ' όψη τους οι Επιστήμονες; 

Οι επιστήμονες δεν είχαν λάβει υπ' όψη το γεγονός, ότι στην ατμόσφαιρα της Γης 
υπάρχουν ορισμένα αέρια, τα οποία τα ονομάζουμε «αέρια του θερμοκηπίου», διότι 
συμπεριφέρονται όπως το γυαλί που καλύπτει ένα θερμοκήπιο. Δηλαδή, τα «αέρια 
του θερμοκηπίου» αφήνουν την ισχυρή ακτινοβολία που έρχεται από τον Ήλιο να 
περάσει την γήινη ατμόσφαιρα και να φτάσει στην επιφάνεια της Γης θερμαίνοντάς 
την. Η Γη θερμαινόμενη εκπέμπει θερμική ακτινοβολία προς το κρύο διάστημα (αυτό 
μπορεί να γίνει κατανοητό, αν σταθείτε κοντά σε ένα σώμα κεντρικής θέρμανσης που 
βρίσκεται σε λειτουργία. Τότε αισθάνεστε μία ζεστασιά που έρχεται από το ζεστό 
σώμα της κεντρικής θέρμανσης προς τα Εσάς). Τα αέρια όμως του θερμοκηπίου, τα 
οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, απορροφούν ένα μέρος της θερμότητας που 
εκπέμπει η Γη προς το διάστημα (όπως ακριβώς το εξωτερικό γυαλί ενός 
θερμοκηπίου) κάνοντας έτσι την ατμόσφαιρα θερμότερη και με αυτόν τον τρόπο 
αυξάνοντας τη μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης από -18°C σε 
+15°C. 

Τα σπουδαιότερα αέρια του Θερμοκηπίου είναι ο υδρατμός (62,4%), το διοξείδιο 
του άνθρακα (21,8%), το όζον που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ατμόσφαιρας 
(7,3%), το υποξείδιο του αζώτου (4,2%) και το μεθάνιο (2,4%). Τα ποσοστά σε 
παρένθεση δηλώνουν για πιο μέρος από τους 33°C που είναι θερμότερη η Γη λόγω 
του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο το εκάστοτε αέριο του 
θερμοκηπίου. Επειδή το σύνολο των ποσοστών των 5 σημαντικότερων αερίων του 
θερμοκηπίου είναι 98,1%, αποδεικνύεται, ότι όλα τα υπόλοιπα αέρια του 
θερμοκηπίου είναι υπεύθυνα μόνο για τα 1,9% των 33°C κατά τους οποίους είναι 
μεγαλύτερη η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου. 

Το φαινόμενο αυτό του θερμοκηπίου ονομάζεται και «φυσικό φαινόμενο του 
θερμοκηπίου», διότι όλα τα αέρια του θερμοκηπίου, που αναφέραμε, υπήρχαν στην 
ατμόσφαιρα της Γης πολύ προτού εμφανιστεί ο άνθρωπος, αλλά οπωσδήποτε πολύ 
προτού ο άνθρωπος επηρεάσει με τις δραστηριότητές του την σύσταση της 
ατμόσφαιρας της Γης. 

Το «φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου» είναι μία ευεργεσία για την 
ανθρωπότητα, διότι δημιουργώντας μία μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της 
Γης +15°C (και όχι -18°C, όπως θα ήταν δίχως το «φυσικό φαινόμενο του 



302 
 

θερμοκηπίου»), δημιούργησε άριστες προϋποθέσεις τόσο για τη δημιουργία όσο και 
για τη διατήρηση της ζωής επάνω στη Γη μας. 

Τίθεται επομένως το ερώτημα: Αφού το «φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου» 
είναι ευεργεσία για την ανθρωπότητα γιατί δεν είναι αντίστοιχη και η φήμη του; Αυτό 
έχει σχέση με το ότι, εκτός από το φυσικό, υπάρχει και το λεγόμενο ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τι είναι όμως αυτό; 

Το Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 
 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός, ότι όλα τα αέρια του φυσικού φαινομένου του 
θερμοκηπίου έχουν και ανθρωπογενή προέλευση. Έτσι ο άνθρωπος με τις διάφορες 
δραστηριότητές του, που έχουν σαν συνέπεια την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, 
συντείνει στην αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εξ ορισμού την εντατικοποίηση του φυσικού 
φαινομένου του θερμοκηπίου, δηλαδή την περαιτέρω αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της Γης. Αυτό όμως ακριβώς το φαινόμενο, 
δηλαδή την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της Γης, που 
οφείλεται στην ανθρωπογενή εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, το ονομάζουμε 
«Πρόσθετο ή Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Το πραγματικό 
πρόβλημα για την ανθρωπότητα είναι αυτό ακριβώς το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

Τα αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι τα εξής: 
Διοξείδιο του άνθρακα (61%), μεθάνιο (15%), υποξείδιο του αζώτου (4%), F-gases 
(11%) και όζον και λοιπά αέρια (9%). Με τον όρο F-gases χαρακτηρίζουμε μία 
ομάδα αερίων, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στις συσκευές ψύξης/κλιματισμού 
και παίζουν βέβαια ρόλο, μόνο όταν καταλήξουν στην ατμόσφαιρα (δηλαδή δεν 
καταλήξουν στην ανακύκλωση, αλλά σε κάποια χωματερή).  

Από τα προηγούμενα νούμερα προκύπτει, ότι το σημαντικότερο αέριο του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι μονοσήμαντα το διοξείδιο του 
άνθρακα. Γι' αυτό αλλά και για άλλους σημαντικούς λόγους, οι οποίοι είναι 
απαραίτητοι για την πλήρη κατανόηση των όσων θέλουμε να εξηγήσουμε, θα 
ασχοληθούμε στη συνέχεια εντατικότερα με το αέριο διοξείδιο του άνθρακα αλλά και 
γενικότερα με την καύση των ορυκτών καυσίμων. 

 
ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Περίπου το 1760 ξεκίνησε η «βιομηχανική επανάσταση» κατ’ αρχάς στην Αγγλία και 
μετά στη Γαλλία, Γερμανία, Η.Π.Α. κ.λπ. Από τότε η «ανάπτυξη» μίας χώρας 
μετριόταν από την αύξηση της ενέργειας που κατανάλωνε η χώρα από έτος σε έτος. 
Για πάρα πολλές δεκαετίες η παραγωγή ενέργειας ήταν σχεδόν μονοσήμαντα 
συνυφασμένη με την καύση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή του άνθρακα 
(κάρβουνου), του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η κυρία αιτία προς τούτο 
ήταν, ότι τα ορυκτά καύσιμα ήταν φτηνά. 

Μετά το 1938, όταν στο Βερολίνο οι Hahn και Strassmann επέτυχαν την 
διάσπαση των πυρήνων των βαρέων στοιχείων (συγκεκριμένα του ουρανίου), όπου 
συγχρόνως ελευθερώθηκε ένα μεγάλο ποσό ενέργειας, έγινε δυνατή η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. 

Επανερχόμαστε στην καύση των ορυκτών καυσίμων. Σκοπός της καύσης ενός 
καυσίμου είναι ένας, δηλαδή η παραγωγή θερμότητας, που την χρησιμοποιούμε 
ποικιλοτρόπως για να καλύψουμε διάφορες ανάγκες μας. Μερικά παραδείγματα: α) 
Καίμε πετρέλαιο σε έναν λέβητα μίας κεντρικής θέρμανσης για να δημιουργήσουμε 
θερμότητα, με την οποία θερμαίνουμε ένα κτήριο. β) Καίμε βενζίνη ή ντίζελ στον 
κινητήρα ενός οχήματος για να δημιουργήσουμε θερμά και υπό πίεση καυσαέρια για 
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να κινήσουμε ένα όχημα. γ) Καίμε κάρβουνο στον λέβητα ενός εργοστασίου 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και παράγουμε έτσι θερμότητα με την οποία 
δημιουργούμε ατμό και τελικά ηλεκτρική ενέργεια. 

Πώς δημιουργείται όμως η θερμότητα, η οποία όπως εξηγήσαμε είναι ο σκοπός 
της καύσης ενός ορυκτού καυσίμου; Σχεδόν όλα τα ορυκτά καύσιμα περιέχουν δύο 
στοιχεία τον άνθρακα και το υδρογόνο (αλλά και ενώσεις τους, τους 
υδρογονάνθρακες). Η θερμότητα δημιουργείται κατά την καύση ενός καυσίμου από 
την ένωση τόσο του άνθρακα όσο και του υδρογόνου με το οξυγόνο που είναι 
απαραίτητο σε κάθε καύση. Μόνο όμως σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται 
κατά την καύση αυτούσιο οξυγόνο (π.χ. σε έναν πύραυλο). Συνήθως κατά τη καύση 
χρησιμοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά αέρα, ο οποίος περιέχει κατά 21% (σε όγκο) 
οξυγόνο. Από την χημική αντίδραση των στοιχείων άνθρακα και υδρογόνου (που 
υπάρχουν στα καύσιμα) με το οξυγόνο (που υπάρχει στον αέρα) δημιουργούνται δύο 
νέα αέρια το διοξείδιο του άνθρακα και ο υδρατμός. Συγχρόνως όμως με τη 
δημιουργία των δύο αυτών αερίων ελευθερώνεται ένα ποσό θερμότητας, που είναι ο 
σκοπός της καύσης. 

Ο υδρατμός είναι καθαρότατο νεράκι σε αέρια κατάσταση. Το διοξείδιο του 
άνθρακα δεν είναι μεν ρύπος, δηλαδή δε δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία του 
ανθρώπου και στους λοιπούς «αποδέκτες», δηλαδή στα ζώα, στα φυτά στα 
οικοσυστήματα, στα υλικά κ.λπ. Το διοξείδιο του άνθρακα όμως όταν καταλήξει στην 
ατμόσφαιρα είναι, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, η κύρια αιτία του βλαβερού 
«Πρόσθετου ή Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου». 

Πριν περιγράψουμε όμως, γιατί το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου 
είναι βλαβερό, επιβάλλεται να εξηγήσουμε τι άλλο συμβαίνει κατά την καύση των 
ορυκτών καυσίμων, διότι μόνο τότε θα έχετε σφαιρική γνώμη για το τι σημαίνει μία 
προτεινόμενη λύση του ενεργειακού προβλήματος. Έτσι θα αποφεύγονται οι 
ανοησίες του στυλ π.χ. «Ενδιαφέρομαι για τη υγεία μου και γι' αυτό είμαι ενάντια 
στις ανεμογεννήτριες…». Μπορείς να είσαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες όχι όμως 
για λόγους υγείας, όπως θα προκύψει από τα επόμενα: 

Δημιουργία ρύπων κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων 
Κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων εκτός της δημιουργίας του διοξειδίου του 
άνθρακα και του υδρογόνου κατά την οποία (δημιουργία) ελευθερώνεται η 
θερμότητα, που είναι ο σκοπός της καύσης, δημιουργείται και μία μεγάλη σειρά 
ρύπων, δηλαδή ουσιών που είναι εις θέση να δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην 
υγεία του ανθρώπου όσο και στους λοιπούς «αποδέκτες». Υπάρχουν τρεις λόγοι για 
τη δημιουργία ρύπων κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων: 1) Η καύση σχεδόν 
ποτέ δεν είναι τέλεια (κύριος αντιπρόσωπος των ρύπων της ατελούς καύσης είναι το 
μονοξείδιο του άνθρακα). 2) Το γεγονός, ότι ο αέρας, που είναι σχεδόν πάντα 
απαραίτητος για την καύση (εκτός από την περίπτωση ενός πυραύλου), αποτελείται 
κυρίως από τα στοιχεία άζωτο και οξυγόνο, τα οποία ενώνονται στις υψηλές 
θερμοκρασίες που επικρατούν κατά την καύση (κύριος αντιπρόσωπος αυτών των 
ρύπων είναι το διοξείδιο του αζώτου). 3) Το γεγονός, ότι σχεδόν όλα τα ορυκτά 
καύσιμα εκτός από τον άνθρακα και το υδρογόνο, που είναι επιθυμητά, αφού από την 
καύση τους δημιουργείται η θερμότητα που είναι ο σκοπός της καύσης, περιέχουν και 
άλλες προσμείξεις, οι οποίες, είτε καίγονται επίσης κατά την καύση  (τέτοιοι 
αντιπρόσωποι είναι το διοξείδιο του θείου και οι διοξίνες), είτε βρίσκονται στην 
τέφρα (κύριοι αντιπρόσωποι είναι τα βαρέα μέταλλα). 

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τους σπουδαιότερους ρύπους, που δημιουργούνται 
κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου λόγω του περιορισμένου χώρου θα 
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αναφέρω αντιπροσωπευτικά μόνο μία χαρακτηριστική αρνητική ιδιότητα του 
εκάστοτε ρύπου για τον άνθρωπο: 

• Μονοξείδιο του άνθρακα (όταν αναπνευστεί από τον άνθρωπο σε μεγάλες 
ποσότητες, εμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου μέσω του κυκλοφορικού 
συστήματος του αίματος σε όλο το σώμα. Αποτέλεσμα, ανάλογα με την 
ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα: πονοκέφαλος, ίλιγγος, κούραση, 
βούισμα στα αυτιά, λιποθυμία, ασφυξία, θάνατος). 

• Άκαυστοι υδρογονάνθρακες, π.χ. βενζόλιο (μπορεί να προκαλέσει 
εισπνεόμενο σε μεγάλες ποσότητες μέχρι και καρκίνο). 

• Διοξείδιο του αζώτου (επειδή το διοξείδιο του αζώτου έχει μικρή 
διαλυτότητα στο νερό, φτάνει, όταν το εισπνεύσει ο άνθρωπος, μέχρι τα 
όργανα του κάτω αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή τους βρόγχους και τους 
πνεύμονες. Εκεί διαλυόμενο στα υγρά που εκκρίνονται από τους 
βλεννογόνους δημιουργεί διάφορα οξέα και έτσι  προσβάλει τα όργανα του 
κάτω αναπνευστικού συστήματος). 

• Διοξείδιο του Θείου (λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς του στο νερό -
μεγαλύτερη από την διαλυτότητα του διοξειδίου του αζώτου – όταν το 
εισπνεύσει ο άνθρωπος, διαλύεται γρήγορα στις εκκρίσεις των βλεννογόνων 
σχηματίζοντας το ελαφρύ θειώδες οξύ. Έτσι μπορεί να προσβάλλει τους 
βλεννογόνους των ματιών και των οργάνων του άνω αναπνευστικού 
συστήματος, δηλαδή της μύτης, του στόματος, του λάρυγγα, της τραχείας και 
των πρωτευόντων βρόγχων). 

• Διοξίνες (δημιουργούν ακμή του δέρματος, δηλαδή την χλωριοακμή και όταν 
τις εισπνεύσει ο άνθρωπος, βλάβες στο συκώτι). 

• Τέφρα. Στερεά σωματίδια. Βαρέα μέταλλα (ορισμένες προσμείξεις των 
καυσίμων δεν καίγονται κατά την καύση, αλλά τις βρίσκουμε (ανάλογα με το 
μέγεθός τους) είτε στα καυσαέρια είτε στην τέφρα. Αν όμως οι προσμείξεις 
αυτές είναι βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο, 
υδράργυρος, τότε μπορούν να δημιουργήσουν, ανάλογα με τη δόση που 
δέχεται ο άνθρωπος, μεγάλα προβλήματα καρκίνων στα διάφορα μέρη του 
σώματος). 

• Φωτοχημικά οξειδωτικά. Όζον (όταν συνυπάρξουν οι ρύποι άκαυστοι 
υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα υπό την 
επίδραση ισχυρής ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή κυρίως το καλοκαίρι, 
σχηματίζεται μία ομάδα ρύπων τα φωτοχημικά οξειδωτικά με κύριο 
αντιπρόσωπο το αέριο όζον. Όλα αυτά τα φωτοχημικά οξειδωτικά 
δημιουργούν ερεθισμούς στους βλεννογόνους του ανθρώπου). 

Λόγω έλλειψης χώρου περιγράψαμε μόνο τους σημαντικότερους ρύπους που 
δημιουργεί η καύση των ορυκτών καυσίμων και μόνο μία από τις αρνητικές 
επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και στους λοιπούς «αποδέκτες». Πριν 
εγκαταλείψουμε το Κεφάλαιο «Δημιουργία ρύπων κατά την καύση των ορυκτών 
καυσίμων», θα ήθελα να τονίσω, ότι η καύση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί 
τα 90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και ότι Πολιτικές που μειώνουν την 
καύση των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ σημαντικές για την υγεία των 
ανθρώπων! 
 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 Στο προηγούμενο Κεφάλαιο κάναμε κατανοητό, ότι από την αρχή της βιομηχανικής 
επανάστασης (περίπου το 1760) μέχρι πρότινος η απαραίτητη για την ανθρωπότητα 
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ενέργεια προήρχετο κατ' αρχάς αποκλειστικά από την καύση των ορυκτών καυσίμων 
με κύριο προϊόν της καύσης το αέριο διοξείδιο του άνθρακα, που είναι το 
σημαντικότερο αέριο του επιβλαβούς ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Μετά το 1938 (όταν επετεύχθη στο Βερολίνο από τους Hahn και Strassmann η 
διάσπαση των πυρήνων των βαρέων στοιχείων) έγινε δυνατή και η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικά εργοστάσια, στα οποία η παραγωγή θερμότητας 
δεν προέρχεται, όπως στα συμβατικά εργοστάσια από την καύση των ορυκτών 
καυσίμων, αλλά από την διάσπαση των πυρήνων των βαρέων στοιχείων (κυρίως του 
ουρανίου αλλά και του πλουτωνίου). 

Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί  εδώ, ότι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 
από τη λειτουργία ενός Πυρηνικού Εργοστασίου επιτυγχάνεται δίχως τη δημιουργία 
διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτό θα αναφερθούμε αργότερα, όταν θα περιγράψουμε 
τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Δεν θα παραλείψουμε όμως και μειονεκτήματα 
της εφαρμογής της πυρηνικής ενέργειας, όπως κυρίως της διαχείρισης των πυρηνικών 
αποβλήτων, αλλά και φόβους των Πολιτών για την ασφάλεια των Πυρηνικών 
Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλέπε Τσερνομπίλ και Φουκουσίμα). 

Τώρα θα εξηγήσουμε, γιατί είναι επιβλαβές το «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του 
Θερμοκηπίου». Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, ονομάζουμε «Ανθρωπογενές 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» το γεγονός, ότι ο άνθρωπος εισήγαγε με τις 
δραστηριότητές του στην ατμόσφαιρα διάφορα αέρια του θερμοκηπίου (κυρίως όμως 
διοξείδιο του άνθρακα), ενισχύοντας έτσι το «Φυσικό Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», 
δηλαδή αυξάνοντας την μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης. 

Και τίθεται βέβαια το ερώτημα: Γιατί είναι βλαβερό το ανθρωπογενές φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, αφού μέχρι τώρα το μόνο που έχουμε αναφέρει είναι, ότι θα 
αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της Γης, κάτι που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και θετικό, αφού θα μίκρυνε το κόστος της θέρμανσής μας τον χειμώνα, 
κάτι το οποίο είναι βέβαια σωστό!  

Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις άλλες συνέπειες που θα έχει το ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή η περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας 
κοντά στην επιφάνεια της Γης; 

1η συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας. Και γιατί αυτό; Διότι αφού θα αυξηθεί η θερμοκρασία 
κοντά στην επιφάνεια της Γης, θα αυξηθεί και η θερμοκρασία του νερού των 
ωκεανών, των θαλασσών κ.λπ. Όταν όμως το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται, δηλαδή 
μεγαλώνει ο όγκος του. Έτσι θα μεγαλώσει ο όγκος του νερού των θαλασσών και 
αφού η λεκάνη μέσα στην οποία βρίσκεται το νερό της θάλασσας δεν αλλάζει, θα 
ανέβει η στάθμη της θάλασσας. 

 Ένας επιπλέον λόγος για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι, ότι με την 
αύξηση της θερμοκρασίας, ένα μέρος των παγετώνων, που βρίσκονται επάνω στη 
στεριά θα λειώσει, με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτού του νερού να χυθεί στη θάλασσα. 
Είναι σημαντικό όμως, ότι για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ρόλο θα παίξει 
μόνο το λιώσιμο των παγετώνων που βρίσκονται επάνω στη στεριά.  

Το λιώσιμο ενός παγόβουνου, που επιπλέει ήδη επάνω στη θάλασσα, δεν έχει 
καμία επίδραση στη στάθμη της θάλασσας, όπως εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε 
με το εξής πείραμα: Παίρνουμε ένα ποτήρι με νερό και βάζουμε μέσα περισσότερα 
παγάκια. Με ένα μαρκαδόρο σημειώνουμε στην εξωτερική επιφάνεια του ποτηριού 
πού βρίσκεται η επιφάνεια του νερού. Περιμένουμε λίγη ώρα μέχρι να λειώσουν όλα 
τα παγάκια και τότε αντιλαμβανόμαστε, ότι πράγματι, όταν λειώσουν όλα τα 
παγάκια, η επιφάνεια του νερού βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση.  
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Υπάρχουν όμως χώρες των οποίων οι παραλίες έχουν από χαμηλό μέχρι πολύ 
χαμηλό υψόμετρο. Παραδείγματα τέτοιων χωρών είναι η Αίγυπτος, το 
Μπανγκλαντές, η Πολωνία, το Βιετνάμ και διάφορα νησιά στην τροπική περιοχή των 
Ωκεανών, όπως οι Μαλδίβες και τα νησιά Μάρσαλ. Η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας στις χώρες αυτές θα οδηγήσει επομένως αναλόγως με την περίπτωση 
τουλάχιστο σε πλημμύρες μέχρι όμως και στην πλήρη εξαφάνιση ολόκληρων 
παραλιακών περιοχών. 

2η συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι η 
μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Με το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αυτό που είναι βέβαιο, είναι, ότι θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά 
στην επιφάνεια της Γης. Η άνοδος όμως της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της 
Γης δεν θα είναι ίδια παντού. Δηλαδή η θερμοκρασία αλλού θα αυξηθεί πολύ, αλλού 
λίγο, και αλλού δε θα αυξηθεί καν αλλά θα μειωθεί. Έτσι θα υπάρξει στους 
διάφορους τόπους της Γης ανακατανομή τόσο των θερμοκρασιών όσον όμως με 
αυτόν τον τρόπο και των ποσοτήτων του νερού που θα εξατμίζονται. Αλλά όχι μόνο 
αυτό. Αφού θα αλλάξουν οι θερμοκρασίες στους διαφόρους τόπους, θα αλλάξουν και 
τα συστήματα των ανέμων, αφού οι άνεμοι εξαρτώνται και από τις θερμοκρασίες που 
επικρατούν επάνω στη Γη. Έτσι θα έχουμε επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα και 
μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Δηλαδή, στις πιο ακραίες περιπτώσεις μπορεί 
οάσεις να μεταβληθούν σε ερήμους και έρημοι σε οάσεις. Αυτό είχε και σαν 
αποτέλεσμα, ότι, όταν έγιναν οι πρώτες σκέψεις για την αντιμετώπιση του 
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, ορισμένες χώρες δεν έδειχναν 
συνεργάσιμες στην προσπάθεια να μειωθεί το ανθρωπογενές φαινόμενο του 
θερμοκηπίου, δηλαδή να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, επειδή 
υπολόγιζαν, ότι μπορεί να ανήκουν σ’ αυτές τις χώρες, που θα έβγαιναν κερδισμένες. 
Για την Ελλάδα οι προβλέψεις είναι ότι η έρημος της Σαχάρας θα μετατοπιστεί προς 
τα βόρεια με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως εκτός των άλλων, ότι θα υπάρξουν 
προβλήματα λειψυδρίας, γι'  αυτό πρέπει να τονίσουμε και εδώ την ανάγκη να 
κάνουμε από τώρα οικονομία στο νερό. Η Πατρίδα μας έχει το μεγαλύτερο μήκος 
ακτών από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και συγκεκριμένα έχει ένα μήκος ακτών 
περίπου 16 000 χιλιόμετρα. Και ενώ θα μπορούσε ο κάθε Έλληνας να έχει το δικό 
του κομμάτι θαλάσσιας ακτής, έχουμε αμέτρητες πισίνες μερικά μέτρα από την ακτή 
της θάλασσας. Και εμείς προτείνουμε οικονομία στο νερό! 

3η συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου είναι, ότι θα 
υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της έντασης των ακραίων καιρικών  
φαινομένων.  

Ας περιγράψουμε όμως ένα μόνο ακραίο καιρικό φαινόμενο που σχετίζεται με 
την ένταση μίας βροχόπτωσης. Υπάρχουν όργανα με τα οποία μπορεί να οριστεί το 
ύψος της βροχής που πέφτει σε έναν τόπο π.χ. στη διάρκεια ενός έτους. Ένα τέτοιο 
όργανο είναι ένα δοχείο, το οποίο αυτόματα ανοίγει, όταν αρχίζει να βρέχει και 
κλείνει, όταν τελειώσει η βροχή  Αν χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο όργανο στη 
διάρκεια ενός έτους και μετρήσουμε το ύψος της βροχής μέσα στο όργανο σε 
χιλιοστά του μέτρου, τότε προκύπτει το μέγεθος: «Ύψος της βροχής στον τόπο αυτό 
σε χιλιοστά του μέτρου». Η χώρα μας έχει ένα μέσο ετήσιο ύψος βροχής περίπου 700 
χιλιοστά του μέτρου και ευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο βάσει των στοιχείων της 
Παγκόσμιας Τράπεζας στη  θέση 122 από 190 χώρες για τις οποίες υπάρχουν 
στοιχεία.  Σίγουρα όμως έχετε ακούσει περισσότερες φορές στις ειδήσεις, ότι ήδη 
υπάρχουν τοποθεσίες, όπου π.χ. στο διάστημα 2 και μόνο ωρών πέφτει η μισή 
ποσότητα βροχής, που έπεφτε στο παρελθόν κατά τη διάρκεια μισού ή και ενός 
έτους! Ε αυτό είναι βεβαίως ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, διότι αυτό δεν ήταν 
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βροχή που έπεφτε με  σταγόνες, αλλά με κουβάδες! Για ένα τέτοιο φαινόμενο κανένα 
υπάρχον ρέμα, ποτάμι ή αποχετευτικό σύστημα όμβριων υδάτων δεν είναι 
προετοιμασμένο. 

Μετά από τις αρνητικές εξελίξεις, που θα έχει η κλιματική αλλαγή της Γης μας 
(ένα μέρος των οποίων περιγράψαμε προηγουμένως), δεν μπορούσε η παγκόσμια 
κοινότητα να μείνει αδρανής 

Μέτρα ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή 
Με τέτοιες αρνητικές συνέπειες που προβλέπεται, ότι θα έχει η κλιματική αλλαγή, η 
διεθνής κοινότητα δεν μπορούσε να μην αντιδράσει. Έτσι το 1988 ιδρύθηκε από δύο 
Οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή τον «Παγκόσμιο Οργανισμό 
Μετεωρολογίας» (WMΟ) και το «Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 
Εθνών» (UNEP) η «Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές Αλλαγές” (IPCC: 
Intergovernmental Panel on Climate Change). Η IPCC δημιουργήθηκε για να 
αξιολογεί επιστημονικά τις κλιματικές αλλαγές. Χιλιάδες επιστήμονες συμμετέχουν 
σ’ αυτήν εκδίδοντας κάθε περίπου 5-6 χρόνια μια έκθεση, που αποστέλλεται στις 
κυβερνήσεις για να μπορούν να προσανατολίσουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. 

Μέχρι τώρα η IPCC έχει εκδώσει 6 Εκθέσεις (η 1η ήταν το 1990 και η 6η 
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022).  

Κατ' αρχάς τον Δεκέμβριο του 1997 ενεκρίθη το περίφημο  
Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Οι χώρες, που επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο δεσμεύτηκαν (στα πλαίσια του 
διεθνούς δικαίου) να μειώσουν στην περίοδο 2008 έως 2012 τις εκπομπές των  
αερίων του θερμοκηπίου κατά ένα ποσοστό σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 
αναφοράς 1990. 

Από την εξέλιξη του κλίματος της Γης έχει αποδειχτεί, ότι οι υποχρεώσεις των 
Κρατών που απορρέουν τόσο από το «Πρωτόκολλο του Κιότο» όσο και από τις κατ' 
έτος συζητήσεις του θέματος της «Κλιματικής Αλλαγής» της Γης μας, δεν είναι 
αρκετές για να αποφύγουμε μία καταστροφική εξέλιξη. Μάλιστα οι Επιστήμονες 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η καταστροφική αυτή εξέλιξη θα αποφευχθεί, 
αν η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της Γης δεν θα ξεπεράσει 
τους 1,5 (ενάμισι) βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή. 

Πρωτόκολλο των Παρισίων 
Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν επομένως μόνο ένα πρώτο βήμα. Έτσι ήταν 
απαραίτητη μία μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι όριζε το Πρωτόκολλο του Κιότο. 
Αυτό ακριβώς επετεύχθη κατ' αρχάς 18 χρόνια μετά το Κιότο, δηλαδή τον Δεκέμβριο 
του 2015 στο Παρίσι. 

Οι κύριοι στόχοι του Πρωτοκόλλου των Παρισίων είναι:  
1. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της Γης να μην 

υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου (καλλίτερα ακόμη τους 1,5 βαθμούς 
Κελσίου) σε σχέση με τη θερμοκρασία πριν τη βιομηχανική επανάσταση. 

2. Στο χρονικό διάστημα από το 2045 έως το 2060 οι παγκόσμιες εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου να είναι μηδέν. 

3. Μέχρι το 2040 να έχει σταματήσει η καύση όλων των ορυκτών καυσίμων. Επί 
πλέον θα πρέπει η παροχή ενέργειας, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, η 
παραγωγή θερμότητα και το κυκλοφοριακό να λειτουργεί μόνο με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Πρωτόκολλο της Γλασκώβης 
Ακόμη καλύτερη έγινε όμως η κατάσταση τον Νοέμβριο του 2021 με το Πρωτόκολλο 
της Γλασκώβης. 

Μερικές από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Γλασκώβη είναι: 
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1. Περισσότερες από 450 εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία 130 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμεύτηκαν μέχρι το 2050 να έχουν μηδενικές 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, δηλαδή καθόλου διοξείδιο του άνθρακα. 

2. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες συμφώνησαν να μην πωλούν πλέον βενζινοκίνητα 
οχήματα μετά το 2040. 

3. Οι ΗΠΑ και περισσότερες από 20 χώρες δεσμεύτηκαν στα αεροπορικά τους 
ταξίδια να μην δημιουργείται πλέον το αέριο του θερμοκηπίου διοξείδιο του 
άνθρακα μετά το 2050. 

4. Συμφωνία για τον περιορισμό του πιο ρυπογόνου καυσίμου, δηλαδή του 
άνθρακα (του κάρβουνου). 

 
Η ΣΩΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Πατρίδα μας σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογράψει (και μάλιστα σαν 
πρωτοπόρος) όλα τα ανωτέρω Πρωτόκολλα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν μερικοί 
«εξυπνάκηδες», που κατά κανόνα δεν έχουν ιδέα, αλλά μας γεμίζουν με «κοτσάνες» 
του στυλ π.χ.: «Είμαι ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί εκπέμπουν … υπόηχους». 

Μελετώντας προσεκτικά τα διάφορα Πρωτόκολλα αναγνωρίζουμε, ότι πολύ 
σύντομα θα απαγορεύεται να εκπέμπονται αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου, δηλαδή κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα (αφού είναι υπεύθυνο κατά τα 
61% του φαινομένου αυτού). Το διοξείδιο του άνθρακα όμως είναι, όπως εξηγήσαμε 
προηγουμένως, το κύριο προϊόν της καύσης των ορυκτών καυσίμων, με την οποία 
αποκτούσαμε μέχρι πρότινος σχεδόν όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε για την 
υλοποίηση όλων των αναγκών μας. Και απότομα μας αποδεικνύουν οι Επιστήμονες, 
ότι δεν πρέπει να καίμε πλέον ορυκτά καύσιμα! 

Τα Θετικά της Αντικατάστασης των Ορυκτών Καυσίμων 
Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; Οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες πηγές 
ενέργειας, εκτός της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Οι άλλες αυτές πηγές ενέργειας 
είναι, όπως θα εξηγήσουμε στο επόμενο Κεφάλαιο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
Αποφεύγοντας όμως την καύση των ορυκτών καυσίμων (χρησιμοποιώντας τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), έχουμε κάνει συγχρόνως περισσότερα πολύ θετικά 
βήματα: 
 

1. Μη καίγοντας ορυκτά καύσιμα έχουμε κάνει το σημαντικότερο βήμα για 
να σώσουμε τη Γη μας. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό από 
όλους μας. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε προς αυτήν την διεύθυνση (π.χ. τη 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα περιγράψουμε στη συνέχεια) 
και έχει κάποια αρνητική ιδιότητα ήσσονος σημασίας, δεν μπορούμε να πούμε 
ποτέ «προτιμώ την επιστροφή στην καύση των ορυκτών καυσίμων», διότι 
αυτό σημαίνει, αν πιστέψουμε τα αποτελέσματα των Ειδικών (και έχουμε 
σίγουρα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Ειδικούς από ότι στους Ασχέτους): 
«προτιμώ την καταστροφή της Γης μας». 

2. Μη καίγοντας ορυκτά καύσιμα έχουμε κάνει ένα επί πλέον σημαντικό 
βήμα υπέρ της υγείας των Πολιτών μας, αφού η καύση των ορυκτών 
καυσίμων είναι (όπως περιγράψαμε προηγουμένως) υπεύθυνη για τα 90% της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επομένως πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό, ότι 
Πολιτικές που μειώνουν την καύση των ορυκτών καυσίμων είναι πολύ 
σημαντικές για την υγεία των ανθρώπων!  

3. Εις ότι αφορά στα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων ισχύει: 
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Τα αποδεδειγμένα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων (δηλαδή αυτά που 
έχουν σίγουρα εντοπιστεί  και μπορούν να εξορυχτούν με τα σημερινά τεχνικά 
μέσα ) θα έχουν εξαντληθεί:  

• Για το συμβατικό πετρέλαιο μετά από περίπου 40 χρόνια.  
• Αν λάβουμε υπ' όψη και το βαρύ πετρέλαιο (μαζούτ) μετά από 

περίπου 55 χρόνια. 
• Για το φυσικό αέριο μετά από περίπου 60 χρόνια.  
• Για το κάρβουνο μετά από περίπου 200 χρόνια.  

Λίγες δε δεκαετίες μετά την εξάντληση των αποδεδειγμένων αποθεμάτων 
προβλέπεται, ότι θα έχουν εξαντληθεί και τα μη αποδεδειγμένα  αποθέματα 
των ορυκτών καυσίμων (που ονομάζονται και πόροι). Τα μη αποδεδειγμένα 
αποθέματα είναι αυτά που, είτε έχουν γεωλογικά εντοπιστεί αλλά η εξόρυξή 
τους δεν είναι ακόμη οικονομική, είτε υπολογίζεται, ότι για γεωλογικούς 
λόγους πρέπει να υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές, δίχως όμως να έχουν 
εντοπιστεί ακόμη. 
Δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν θα 
υπάρχουν πια! Έτσι, όσο γρηγορότερα ξεκινήσουμε την αντικατάσταση των 
ορυκτών καυσίμων με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη 
πείρα θα έχουμε αποκτήσει με αυτές, οπότε η μετάβαση στην αποκλειστική 
χρήση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα επιτευχθεί δίχως μεγάλα 
προβλήματα. 

4. Μη καίγοντας ορυκτά καύσιμα έχουμε επί πλέον εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει σε σχέση με τη «βιώσιμη ανάπτυξη». 
Δυστυχώς πολλοί λίγοι στην Πατρίδα μας γνωρίζουν, ότι σα χώρα έχουμε 
αναλάβει υποχρεώσεις σε σχέση με τη «βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη λοιπόν 
είναι η ανάπτυξη, που ικανοποιεί τις ανάγκες των παρόντων γενεών, χωρίς να 
υπονομεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες και να επιλέγουν το δικό τους στυλ ζωής. 
Έτσι, όσο πιο γρήγορα  χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
τόσο μεγαλύτερη διάρκεια θα έχουν τα ορυκτά καύσιμα και έτσι τόσο 
περισσότερες γενεές θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα με 
αυτόν τον τρόπο τα ορυκτά καύσιμα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για 
πιο σημαντικούς σκοπούς απ’ ότι σήμερα, που είναι μόνο η καύση τους. 

Τίθεται βέβαια το ερώτημα: Αν για την παραγωγή ενέργειας εγκαταλείψουμε την 
καύση των ορυκτών καυσίμων, ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας που 
διαθέτουμε; 
 

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Επάνω στη Γη υπάρχει μία ιδιαίτερα μεγάλη προσφορά σε μορφές ενέργειας, που, εν 
αντιθέσει με τα ορυκτά (συμβατικά και πυρηνικά) καύσιμα, έχουν ως κύριο 
χαρακτηριστικό το ότι θα είναι διαθέσιμες πρακτικώς για πάντα και συγκεκριμένα για 
όσο θα υπάρχει ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη. Ως εκ τούτου αυτές τις μορφές ενέργειας 
τις ονομάζουμε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή απλοποιημένα ΑΠΕ. Στη συνέχεια 
θα ονομάσουμε τις σημαντικότερες ΑΠΕ, όπου όμως λόγω χώρου θα ασχοληθούμε 
κυρίως με 2 ΑΠΕ, διότι μόνο με αυτές μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλα ποσά 
ενέργειας. 

Οι κυριότερες ΑΠΕ λοιπόν είναι (όπου ορισμένες δεν χρησιμοποιούνται στην 
Πατρίδα μας) οι εξής: 

1. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας 
2. Οι ηλιακοί συγκεντρωτές. 
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• Ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης με σχήμα παραβολικού πιάτου. 
• Ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης με σχήμα παραβολικού αυλακιού. 
• Ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης με σχήμα παραβολικού αυλακιού 

αποτελούμενου από πολλά επίπεδα κάτοπτρα (Fresnel - συλλέκτης). 
• Ηλιακός συγκεντρωτικός συλλέκτης με δέκτη επάνω σε πύργο. 

3.  Συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανοδικός άνεμος). 
4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απ' ευθείας από την ηλιακή ενέργεια 

(φωτοβολταϊκά). 
5. Ενέργεια του νερού (υδροηλεκτρικά) 
6. Ενέργεια του ανέμου (ανεμογεννήτριες) 
7. Ενέργεια της βιομάζας (στερεά, υγρά και αέρια βιοκαύσιμα). 
8. Γεωθερμία και αντλίες θερμότητας. 
9. Παλιρροιακή ενέργεια. 

 
Από τις ανωτέρω ΑΠΕ, αυτές με τις οποίες μπορούμε να κερδίσουμε μεγάλα ποσά 
ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. 

Βέβαια και με τα υδροηλεκτρικά μπορούμε να κερδίσουμε υπολογίσιμα ποσά 
ενέργειας, αλλά το δυναμικό των υδροηλεκτρικών σχεδόν σε όλες τις προοδευμένες 
χώρες έχει ήδη αξιοποιηθεί. 

Η βιομάζα προσφέρει επίσης σχετικά μεγάλα ποσά ενέργειας (υπό τη μορφή των 
βιοκαυσίμων, όπως βιοαιθανόλη ή βιοντίζελ) αλλά έχει το εξής χαρακτηριστικό: 
Όταν καεί η βιομάζα εκπέμπει την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που δέσμευσε 
κατά τη δημιουργία της, οπότε είναι εις ότι αφορά την παραγωγή του αερίου του 
θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρακα ουδέτερη. Δηλαδή μόνο, αν δεν κάψουμε την 
βιομάζα έχουμε απορροφήσει από την ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, 
συμπεριφερόμενοι ενάντια στη κλιματική αλλαγή της Γης μας. 

Μία άλλη πηγή ενέργειας είναι το υδρογόνο. Κατά την καύση του ελευθερώνεται 
ενέργεια και υδρατμός. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται ήδη στην αυτοκίνηση στην 
ναυσιπλοΐα και στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.  Η κύρια πηγή υδρογόνου 
προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα και την ηλεκτρόλυση του νερού, που αποτελείται 
από υδρογόνο και οξυγόνο. Η δημιουργία του απαιτεί όμως μεγάλα ποσά ενέργειας, 
κάτι που θα είχε για τους σκοπούς μας μόνο έννοια, αν η απαιτούμενη ενέργεια 
προερχόταν από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες). Υπάρχουν περισσότεροι 
τρόποι παραγωγής υδρογόνου από τους οποίους εξαρτάται και η ονομασία του 
υδρογόνου που παράγεται (πράσινο, γκρι, καφέ κ.λπ.). Προς το παρόν η παραγωγή 
υδρογόνου ως καυσίμου είναι ακριβή. 

Συμπερασματικά οι δύο ΑΠΕ με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε τα 
ποσά ενέργειας που θα μας λείψουν, αν δε καίμε πλέον τα ορυκτά καύσιμα, είναι τα 
φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. 
 

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
Η Πατρίδα μας υπό την πίεση όλων των Πρωτοκόλλων που έχει (ως χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) προσυπογράψει έχει πάρει εδώ και αρκετά χρόνια την 
απόφαση να εγκαταλείψει την καύση των ορυκτών καυσίμων ακολουθώντας την 
«πράσινη ανάπτυξη», δηλαδή χρησιμοποιώντας τις ΑΠΕ. 

Επομένως δεν έχει καμία έννοια σήμερα να αντιδρούν οι διάφοροι «ξερόλες» με 
ημιμαθή κριτήρια και να ζητούν αλλαγές στην εθνική ενεργειακή πολιτική. Εάν τα 
διάφορα «σαΐνια» είχαν «κότσια», να το είχαν πράξει πριν από χρόνια και όχι 
σήμερα! 
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Στο τέλος του σημερινού Άρθρου θα Σας περιγράψω μία προσπάθεια που θα 
είχα καταβάλει εγώ για μία άλλη ενεργειακή πολιτική, αν προ ετών όριζα τα της 
ενεργειακής πολιτικής της Πατρίδας μας (βλέπε Κεφάλαιο ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ). Τώρα 
όμως δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. 

Προβλήματα με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Όπως και στη ζωή, όπου δεν υπάρχει τίποτα τέλειο, έτσι και οι ΑΠΕ έχουν τα θετικά 
τους και τα αρνητικά τους. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε μερικά αρνητικά των ΑΠΕ 
(τα θετικά τα αναφέραμε προηγουμένως, όταν περιγράψαμε τα θετικά της 
αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων ). Τονίζουμε όμως και τώρα, ότι οι 
αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και ότι, όπως περιγράψαμε εκτενώς στο Κεφάλαιο «Τα 
θετικά της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων» οι αποφάσεις αυτές είναι 
συνολικά προς το συμφέρον της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από τα προβλήματα των 
ΑΠΕ, που θα ακολουθήσουν. 
Τα Φωτοβολταϊκά 
Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν απ' ευθείας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρικό ρεύμα. 
Επομένως δεν μπορούν να δημιουργήσουν ηλεκτρικό ρεύμα ούτε κατά την διάρκεια 
της νύχτας, ούτε κατά την διάρκεια της ημέρας όταν υπάρχει ισχυρή συννεφιά. 

Αυτό έχει σα συνέπεια, ότι π.χ. στη Γερμανία (για την οποία έχουμε πολλά 
στατιστικά στοιχεία), το έτος 2020 η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των 
φωτοβολταϊκών ήταν τα 26,3% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, 
ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη επίσης για το 2020 από τα φωτοβολταϊκά 
ήταν μόνο τα 9,5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη, κάτι που είναι 
ευκατανόητο από τα όσα εκθέσαμε προηγουμένως (νύχτα και συννεφιά).  
Οι Ανεμογεννήτριες 
Ένας απλός τρόπος για να αντιληφθείτε πώς λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες είναι ο 
εξής: Όταν οδηγείτε τη νύχτα το ποδήλατό Σας, με τα πετάλια στρέφετε τις ρόδες του 
ποδηλάτου Σας. Σε μία από αυτές όμως τις ρόδες ακουμπάει το «δυναμό», το οποίο 
στρέφεται, αφού στρέφεται η ρόδα. Όταν όμως ένα δυναμό στρέφεται έχει στα άκρα 
του (που λέγονται πόλοι) μία ηλεκτρική τάση, έτσι ώστε όταν συνδέσουμε τους δύο 
πόλους του δυναμό με ένα καταναλωτή, π.χ. στην περίπτωσή μας με μία λάμπα 
περνάει μέσα από τη λάμπα ηλεκτρικό ρεύμα, ανάβει η λάμπα και φωτίζει τον δρόμο 
μπροστά από το ποδήλατο. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με μία ανεμογεννήτρια. Όταν φυσάει ισχυρός άνεμος, 
τότε η δύναμη του ανέμου γυρίζει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Τα πτερύγια 
αυτά βρίσκονται επάνω σε έναν άξονα που έτσι γυρίζει (όπως η ρόδα του 
ποδηλάτου). Στον άξονα όμως της ανεμογεννήτριας είναι συνδεδεμένη μία 
ηλεκτρογεννήτρια (όπως το δυναμό του ποδηλάτου), η οποία, όπως ο άξονας 
στρέφεται, στρέφεται και αυτή. Έτσι στους δύο πόλους της ηλεκτρογεννήτριας 
υπάρχει μία τάση και αν συνδεθεί ένας καταναλωτής ρέει μέσα του ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για να κινηθεί μία ανεμογεννήτρια πρέπει ο άνεμος να έχει μία ελάχιστη 
ταχύτητα περίπου 3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (ανάλογα με το μέγεθος της 
ανεμογεννήτριας). Επειδή όμως οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται μόνο σε τόπους με 
μεγάλη ταχύτητα του ανέμου (π.χ. σε παραλίες ή σε μέρη με μεγάλο υψόμετρο), 
σπάνια δε λειτουργούν και πάντως πολύ σπανιότερα από ότι τα φωτοβολταϊκά. Έτσι, 
στη Γερμανία η συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς των ανεμογεννητριών ήταν 
το 2020 τα 27,9% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος, ενώ η 
ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη επίσης για το 2020 από τις ανεμογεννήτριες ήταν τα 
24,4% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη Δηλαδή ο συσχετισμός: 
ποσοστιαία παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια δια της ποσοστιαίας εγκατεστημένης 



312 
 

ηλεκτρικής ισχύος είναι για τις ανεμογεννήτριες πολύ καλλίτερη από ότι για τα 
φωτοβολταϊκά.  

Ο δε συνολικός αριθμός των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών στη Γερμανία το 
2020 ήταν 31 109. Αυτό οφείλεται στο ότι η συνήθης ισχύς μίας ανεμογεννήτριας 
είναι σχετικά πολύ μικρή. Αναλογιστείτε, ότι η ισχύς της μεγαλύτερης 
ανεμογεννήτριας που κατασκευάστηκε μέχρι σήμερα είναι μόνο 14 Μεγαβάτ. Βέβαια 
η Γερμανία έχει 7,6 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από ότι η χώρα μας. Αυτό σημαίνει, 
ότι η χώρα μας θα πρέπει να έχει το 1/7,6 των 31 109 ανεμογεννητριών, δηλαδή        
4 093 ανεμογεννήτριες και αυτό έχοντας καλύψει μόνο τα 24,4 % των αναγκών μας 
σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι Πολίτες, κάτι που 
σημαίνει, ότι αφού έχει παρθεί η απόφαση της πράσινης ενέργειας (για το καλό του 
πλανήτη και της υγείας των Πολιτών), δεν μπορεί ο κάθε άσχετος να μας λέει «είμαι 
ενάντια στις ανεμογεννήτριες, γιατί με ενοχλεί η εικόνα τους επάνω στο βουνό μας 
…». 

Εδώ χρησιμοποιήσαμε για την αναγωγή απλοποιημένα τον πληθυσμό των 2 
χωρών, ενώ σωστότερο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η τελική εγκατεστημένη 
ηλεκτρική ισχύς των ανεμογεννητριών των δύο χωρών, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή 
δεν είναι γνωστό για την Πατρίδα μας. 

Βέβαια οι συνθήκες στην Ελλάδα (ηλιοφάνεια και ταχύτητα του ανέμου) είναι 
ευνοϊκότερες από ότι στη Γερμανία, κάτι που σημαίνει, ότι τα νούμερα που 
χρησιμοποιήσαμε για τη Γερμανία τόσο για τα φωτοβολταϊκά, όσο και για τις 
ανεμογεννήτριες είναι ευνοϊκότερα στην Πατρίδα μας. Αυτό όμως δεν αλλάζει 
ιδιαίτερα το νόημα των προηγούμενων συσχετισμών. 

Τέλος ένα πρόβλημα των ανεμογεννητριών είναι, ότι ένα μέρος των πτερυγίων 
τους δεν είναι ανακυκλώσιμο. Αυτό όμως αντιμετωπίζεται, διότι έχει ήδη 
αντιμετωπιστεί ακόμη και η διάθεση των ραδιενεργών αποβλήτων από τα πυρηνικά 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία (ραδιενεργά απόβλητα) 
παραμένουν ραδιενεργά ανάλογα με το στοιχείο ακόμη και για χιλιάδες χρόνια! 
Δίπλα στο πρόβλημα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων (το οποίο έχει 
λυθεί), ωχριά το πρόβλημα της διαχείρισης των μη ανακυκλώσιμων μερών των 
πτερυγίων των ανεμογεννητριών, το οποίο δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στο 
Περιβάλλον. 

Κάτι κοινό για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες είναι το εξής (όπου 
βέβαια περισσότερο ισχύει για τα φωτοβολταϊκά): 

Είναι σκόπιμο κατ' αρχάς να γνωρίζετε, ότι με μία εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 
1 000 Μεγαβάτ μίας λιγνιτικής μονάδας (η οποία μπορεί να λειτουργεί όλο το 24ωρο 
και επί ένα έτος), μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού 
περίπου ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Έτσι η Πατρίδα μας με τα περίπου 11 
εκατομμύρια ανθρώπων χρειαζόταν στο παρελθόν χοντρικά 11 000 Μεγαβάτ. 

Η Γερμανία έχει έναν πληθυσμό περίπου 83,8 εκατομμυρίων. Είναι όμως άκρως 
βιομηχανική χώρα, έτσι ώστε δικαιολογείται (λαβαίνοντας υπ' όψη και ορισμένες 
άλλες λεπτομέρειες, δηλαδή το γεγονός, ότι αυτό που θα εξηγήσουμε στο τέλος της 
παρούσης παραγράφου είχε αρχίσει και πριν το 2010), ότι το 2010 είχε μία συνολική 
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ περίπου 120 000 Μεγαβάτ. Το 2020 όμως η Γερμανία 
είχε μία συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ περίπου 215 000 Μεγαβάτ. Τι 
συνέβη λοιπόν από το 2010 έως το 2020; Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή κατά 
79 % ; Κάθε άλλο! Η ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2010 και το 2020 ήταν 
σχεδόν η ίδια. Αυτό που άλλαξε είναι, ότι η Γερμανία ήθελε να δείξει, ότι παράγει 
ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειάς της με τις ΑΠΕ της, κάτι που είχε σα 
συνέπεια την υπέρμετρη αύξηση της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος των ΑΠΕ 



313 
 

της (κυρίως των φωτοβολταϊκών της) με το αντίστοιχο κόστος για την εγκατάστασή 
της επί πλέον ηλεκτρικής ισχύος των ΑΠΕ της. 

Αφήσαμε τελευταίο το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΑΠΕ ως τρόπο παραγωγής 
ενέργειας δίχως τη χρήση της καύσης των ορυκτών καυσίμων. Οι Υπεύθυνοι που 
έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν την χρήση των ΑΠΕ γνωρίζουν, ότι αυτό είναι ένα 
δύσκολο εγχείρημα και για αρκετό διάστημα σχεδόν ακατόρθωτο. 

Επειδή τα ηλεκτρικά δίκτυα σχεδόν όλων των Ευρωπαϊκών χωρών είναι 
συνδεδεμένα, όποιος έχει έλλειψη μπορεί να αγοράσει από μίαν άλλη χώρα όση 
ηλεκτρική ενέργεια του λείπει. Αυτό είναι συνήθης πρακτική. Έτσι θα μπορούμε να 
φανταστούμε, ότι, όταν μία χώρα έχει δυσκολίες με τις ΑΠΕ της (νύχτα και άπνοια), 
θα μπορέσει να αγοράσει την απαραίτητη ενέργεια από το δίκτυο μίας γειτονικής 
χώρας.  

Δεν είναι δυνατόν όμως μία χώρα ή και μία ολόκληρη περιοχή (π.χ. Νότια 
Ευρώπη) να βασιστεί μόνο στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και τις 
ανεμογεννήτριες. Φανταστείτε για την περιοχή της Νότιας Ευρώπης την ύπαρξη μίας 
τέτοιας μετεωρολογικής κατάστασης, κατά την οποία για περισσότερες ημέρες 
συγχρόνως δεν φυσάει ισχυρός άνεμος και κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατεί 
ισχυρή συννεφιά. Από πού θα βρουν την απαραίτητη ενέργεια;  Γνωρίζουν λοιπόν οι 
Υπεύθυνοι, ότι χωρίς τη χρήση κάποιου άλλου καυσίμου δεν λύνεται το πρόβλημα. 
Έτσι, κυκλοφορεί η έκφραση «bridge fuel», δηλαδή το «καύσιμο γέφυρα» και αυτό 
δεν είναι τίποτε άλλο από το φυσικό αέριο. Και γιατί αυτό; Διότι από τα υπάρχοντα 
καύσιμα το φυσικό αέριο είναι αυτό το καύσιμο που έχει την ελαχίστη επίδραση στο 
κλίμα της Γης. Διότι από όλα τα ορυκτά καύσιμα το φυσικό αέριο έχει το μικρότερο 
ποσοστό άνθρακα, από τον οποίο προκύπτει κατά την καύση το αέριο του 
θερμοκηπίου διοξείδιο του άνθρακα. Εμείς όμως διαθέτουμε μεγάλα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου (βάσει των μελετών του Κυρίου Φώσκολου και των άλλων Ειδικών 
Ελλήνων Επιστημόνων), οπότε μπορούμε να προσφέρουμε τη λύση στο μεγάλο 
πρόβλημα των ΑΠΕ, ότι δηλαδή μόνες τους δεν μπορούν να προσφέρουν την 
ενεργειακή επάρκεια που απαιτείται. 

Εδώ τελειώσαμε με τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση των ΑΠΕ. 
Θέλω όμως για άλλη μία φορά και με έμφαση να τονίσω, ότι οτιδήποτε 
προβληματικό παρουσιάζει η χρήση των ΑΠΕ, ωχριά μπροστά στις συνέπειες 
που θα είχε η μόνη λύση που θα απέμενε και δεν είναι άλλη από την καύση των 
ορυκτών καυσίμων (δηλαδή την καταστροφή της Γης μας και μεγάλα 
προβλήματα για την υγεία των ανθρώπων). 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και ο Πόλεμος στην Ουκρανία, που είχε σα 
συνέπεια το πάγωμα του αγωγού Nord Stream για τη μεταφορά φυσικού αερίου από 
την Ρωσία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη εξαρτάται πλέον απόλυτα από το φυσικό αέριο 
και εδώ έρχονται οι μελέτες του Κυρίου Φώσκολου και των υπολοίπων Ελλήνων 
Ερευνητών, οι οποίοι μπορούν να σώσουν την Ευρώπη από την επερχόμενη 
ενεργειακή κρίση. 

Βέβαια ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πολλές περαιτέρω συνέπειες, όπως το 
εμπάργκο στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο της Ρωσίας, την αλματώδη αύξηση 
των τιμών ενέργειας, τον πληθωρισμό, την παγκόσμια επισιτιστική κρίση κ.λπ. κ.λπ. 
Όλα αυτά όμως μπορούν να μειωθούν, αν οι χώρες προσωρινά χρησιμοποιήσουν 
άλλες πηγές ενέργειας που διαθέτουν. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, ότι στα πρώτα μέτρα 
που ελήφθησαν και μάλιστα από χώρες που είναι πρωτοπόρες ενάντια στη κλιματική 
αλλαγή (όπως π.χ. η Γερμανία,) είναι και η επανενεργοποίηση των πυρηνικών 
εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (που είχαν τεθεί προ καιρού ή θα 
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ετίθεντο προσεχώς εκτός λειτουργίας) με το σκεπτικό να καλύψουν την έλλειψη 
ενέργειας (λόγω μη υπάρξεως φυσικού αερίου), αλλά έχοντας και το προτέρημα της 
μη δημιουργίας διοξειδίου του άνθρακα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Στη Γερμανία θα 
επαναλειτουργήσουν και οι λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με 
το σκεπτικό, ότι ναι μεν παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, αλλά χρειάζονται επί 
πλέον μεγάλα ποσά ενέργειας που θα λείψουν λόγω της έλλειψης του φυσικού αερίου 
(προσωρινά δεν είναι σημαντικότερο η αποφυγή εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, 
από το να πεθάνουν άνθρωποι λόγω του κρύου). Στην Πατρίδα μας ισχύουν για τις 
λιγνιτικές μας μονάδες οι ίδιες σκέψεις, όπως στη Γερμανία. 

Το μέλλον θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την διάρκεια του πολέμου και από 
τα αντανακλαστικά των διαφόρων χωρών να σιγουρέψουν μεγάλα ποσά ενέργειας 
από άλλες πηγές.  

Ανεξαρτήτως όμως από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία, το φυσικό αέριο ως το «καύσιμο γέφυρα» θα είναι τελείως 
απαραίτητο για πάρα πολλά χρόνια από τώρα. Καιρός λοιπόν να αξιοποιήσουμε 
τα δικά μας κοιτάσματα φυσικού αερίου! 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η απόφαση για τη μετάβαση από την παραγωγή ενέργειας με τα ορυκτά καύσιμα 
στην παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
έχει ήδη παρθεί από ετών και σε αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει (υπό κανονικές 
συνθήκες) τίποτα. Είναι επομένως αναγκαίο οι Πολίτες να συνειδητοποιήσουν αυτά 
τα δεδομένα και να μην είναι ενάντια σε όλα. 

Το παρόν Άρθρο έχει το σκοπό να ενημερώσει τους Πολίτες, έτσι ώστε να ξέρουν 
τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων λύσεων. Έτσι δεν είναι δυνατόν 
πλέον να λέμε: «Ενδιαφέρομαι για την υγεία μου, γι' αυτό είμαι ενάντια στις 
ανεμογεννήτριες …» ή «Με ενοχλεί η εικόνα μίας ανεμογεννήτριας επάνω στο βουνό 
μου …», διότι όλα αυτά σημαίνουν επιστροφή στην καύση των ορυκτών καυσίμων 
και επομένως, ότι « …δε με ενοχλεί όμως να πεθαίνουν συνάνθρωποί μου από 
αμέτρητες αρρώστιες, όπως καρκίνους όλων των μερών του ανθρωπίνου σώματος 
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ή δεν με ενοχλεί το να καίγονται τα δάση λόγω 
της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνειας της Γης (με 
περισσότερους από 1 000 νεκρούς από τις πυρκαγιές στα δάση μόνο στην Ευρώπη 
για τον μήνα Ιούλιο 2022), ή να εξαφανίζονται ολόκληρες παράκτιες περιοχές λόγω 
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, ή να χάνονται αμέτρητες ζωές από την 
αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, ή, ή... ». 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Κάνει εντύπωση, ότι η πλειονότητά των μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι 
ενάντια στις ανεμογεννήτριες (αγνοούν άραγε, ότι αυτό σημαίνει επιστροφή στην 
καύση των ορυκτών καυσίμων με τις καταστροφικές συνέπειες σε παγκόσμια 
κλίμακα που περιγράψαμε προηγουμένως;). Βέβαια μπορεί να μην το αγνοούν, αλλά 
να δρουν με το σύνθημα: «Ό,τι δεν αρέσει στους Πολίτες μου, έστω και αν είναι 
αναγκαίο, δεν το θέλω για να μη χάσω ψηφοφόρους». Το ερώτημα όμως είναι, τι θα 
γίνει, αν όλοι δράσουν με το ίδιο σύνθημα; Οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης 
όμως είναι υπεύθυνοι για την σωστή πληροφόρηση των Πολιτών τους. Πρέπει να 
παραδεχτώ, ότι τους είναι άγνωστα όσα εξέθεσα προηγουμένως; Αν ναι (κάτι τέτοιο 
είναι ανθρώπινο), ας τα μελετήσουν λοιπόν και ας ενημερώσουν σωστά τους Πολίτες 
τους. Αν όμως είναι γνωστά, τότε για τη συμπεριφορά τους, ότι δηλαδή είναι ενάντιοι 
στις ανεμογεννήτριες, υπάρχουν 2 αιτιολογίες: 
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• Είναι ενάντια στις ανεμογεννήτριες, ώστε να υπάρξει δυσκολία στην έγκαιρη 
υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών για 
την επαρκή ηλεκτροδότηση της χώρας με αποτέλεσμα συνεχόμενα μπλακάουτ 
και δυσφορία των πολιτών, μη ενδιαφερόμενοι για το καλό της χώρας, αλλά 
για μικροπολιτικά συμφέροντα. 

• Είναι ενάντια στις ανεμογεννήτριες καθυστερώντας το ανωτέρω πρόγραμμα 
αδιαφορώντας για τις αρνητικές συνέπειες για τη χώρα, έως ότου 
ικανοποιηθούν τα ανταλλάγματα που … έχουν ζητήσει. 

Και οι 2 αιτιολογίες όμως είναι καταδικαστέες! 
 

Και κάτι σίγουρα Καλό: Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Στη χώρα μας, μας αρέσει να έχουμε κάτι για να βρίζουμε του Διοικούντες. Έτσι θα 
ήθελα να κλείσω με κάτι σίγουρα θετικό. Διάβασα κάποτε κάτι που είχε πει ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ John F. Kennedy και μου είχε αρέσει πολύ: «Μη ρωτάς, τι 
κάνει η χώρα σου για εσένα, αλλά τι κάνεις εσύ γι αυτήν». 

Έτσι στη συνέχεια ανεξάρτητα με το τι κάνει η κάθε χώρα ενάντια στην 
ενεργειακή κρίση, θα Σας περιγράψω τρόπους με τους οποίους μπορεί ο κάθε ένας 
από εμάς να δράσει ενάντια τόσο στην ενεργειακή  κρίση, όσο και ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή της Γης μας. Οι τρόποι αυτοί είναι οτιδήποτε, με το οποίο 
υλοποιούμε ό,τι σκοπεύουμε, μειώνοντας συγχρόνως την κατανάλωση ενέργειας. 

Δηλαδή  στη συνέχεια θα αναφέρουμε μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας σε 2 
τομείς, δηλαδή στον οικιακό και στις μεταφορές. 

Οικιακός Τομέας 
Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι:   

1. Χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως αντί συμβατικών. Οι λαμπτήρες 
υψηλής αποδόσεως είναι μεν ακριβότεροι, αλλά σε σύγκριση με τους 
συμβατικούς καταναλώνουν μέχρι και 8 φορές λιγότερη ενέργεια και έχουν 
μέχρι και οχτώ φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Έτσι η χρήση λαμπτήρων 
υψηλής αποδόσεως συγχρόνως εξοικονομεί ενέργεια και είναι οικονομικότερη 
για τον χρήστη. 

2. Κλείσιμο όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, δηλαδή υπολογιστών, 
τηλεοράσεων, βίντεο, στερεοφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ., όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. Δηλαδή να μη διατηρούνται σε κατάσταση αναμονής 
(stand by). 

3. Χρήση πλυντηρίων πιάτων και ρούχων μόνο όταν γεμίσουν. 
4. Ηλεκτρικά ψυγεία: Επιλογή σωστού μεγέθους για το νοικοκυριό, μακριά από 

τη θέρμανση, όχι εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία, ζεστά φαγητά στο 
ψυγείο αφού κρυώσουν, τάξη στην ψύξη και κατάψυξη, ώστε να μη μένει επί 
ώρα ανοιχτή η πόρτα ψάχνοντας. Ανάλωση τροφών πριν από μεγάλες 
απουσίες, ώστε να μείνουν κλειστά. 

5. Εξέταση, αν είναι οικονομικότερο, οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια 
ρούχων, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.) μετά από μία σοβαρή βλάβη και πολυετή 
χρήση, να αντικατασταθούν με νέες, που έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση 
ρεύματος (βλέπε κίνητρα του κράτους ενάντια στις ενεργοβόρες συσκευές). 

6. Μείωση των θερμικών απωλειών των κατοικιών με μόνωση της οροφής, 
μόνωση του κελύφους (τοιχωμάτων) της κατοικίας και με αντικατάσταση των 
απλών υαλοστασίων (τζάμια παραθύρων) με διπλά ή τριπλά (βλέπε κίνητρα 
του κράτους ενάντια στις θερμικές απώλειες των σπιτιών). 

7. Συντήρηση ή και αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.  
8. Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού. 
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9. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετατρέπουν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας απ’  
ευθείας σε ηλεκτρισμό. 

 
Τομέας Μεταφορών 

Παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι:  
1. Χρήση ποδηλάτου ή και μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, τρόλεϊ, τραμ, 

προαστιακού, λεωφορείων κ.λπ.) αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου. 
2. Σε περίπτωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου προς ένα 

επαναλαμβανόμενο προορισμό (π.χ. θέση εργασίας), σχηματισμός ομάδας 
ατόμων με τον ίδιο ή παραπλήσιο προορισμό, που θα ταξιδεύουν ομαδικά και 
εναλλάξ με ένα αυτοκίνητο. 

3. Χρήση κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτου παλαιάς με νέα 
τεχνολογία με πολύ μικρότερη κατανάλωση. 

 
  

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 
Επειδή στην Πατρίδα μας ακόμη και επιστημονικά Άρθρα κρίνονται από την 
πολιτική σκοπιά και προκειμένου να μη φανεί, ότι ακολουθώ αυτό που σήμερα είναι  
κυβερνητική Πολιτική, θα Σας περιγράψω έναν άλλο τρόπο λύσης του ενεργειακού 
προβλήματος. Εάν όριζα εγώ την ενεργειακή Πολιτική της χώρας μας, θα είχα κάνει 
προ ετών (δηλαδή πριν παρθεί η απόφαση για τη μετάβαση στην «πράσινη 
ανάπτυξη») την εξής προσπάθεια: Θα επισκεπτόμουν τους Υπευθύνους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους έλεγα: 

Κύριοι, υπάρχουν 4 χώρες στον κόσμο (Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία και Ρωσία), που 
εκπέμπουν μαζί τα 54,49 της παγκόσμιας εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα και 
δεν κάνουν τίποτα για τη μείωση αυτών των εκπομπών.  

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε άφθονα κοιτάσματα λιγνίτη και με αυτόν τον τρόπο 
μπορούμε να παράγουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια. Οι εκπομπές μας δε σε 
διοξείδιο του άνθρακα είναι λιγότερο από τα 0,2%. (δηλαδή λιγότερο από το 1/500) 
της παγκόσμιας εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα. Εάν Εσείς δεν μπορείτε να 
κάνετε τίποτα, ώστε να μειώσουν αυτές οι 4 χώρες τις εκπομπές του διοξειδίου του 
άνθρακα, τότε εγώ το βρίσκω γελοίο και δε δέχομαι να εγκαταλείψω τον λιγνίτη και 
να παράγω πολύ ακριβότερο το ρεύμα μου με τις ΑΠΕ και με όποιες επί πλέον 
δυσκολίες συνδέεται αυτό. Ζητώ λοιπόν εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Πολιτική. 

Αυτοί  βέβαια θα μου έλεγαν: Ναι αλλά με αυτόν τον τρόπο θα επιβαρύνετε την 
υγεία των Πολιτών σας με την ατμοσφαιρική ρύπανση σαν συνέπεια της καύσης του 
λιγνίτη. Εγώ όμως θα τους απαντούσα, ότι η παραγωγή ρεύματος με λιγνίτη είναι 
τόσο φτηνή, ώστε θα τοποθετήσω σε όλες τις λιγνιτικές μονάδες φίλτρα για την 
κατακράτηση όλων των σημαντικών ρύπων. Διότι τη δεκαετία του 1980 ήμουν 
υπεύθυνος για την προστασία του Περιβάλλοντος αυτής της Γερμανικής εταιρείας 
(RWE Energie AG), η οποία πρώτη παγκοσμίως εφήρμοσε όλες τις πρωτοποριακές 
μεθόδους μειώσεως των εκπομπών των ρύπων από τις λιγνιτικές μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Είναι δε βέβαιο, ότι δε θα προσπαθούσαν να με πείσουν με άλλα επιχειρήματα, 
διότι αυτοί θα γνώριζαν, ότι οι δημοσιεύσεις μου στα Γερμανικά (αλλά και όχι μόνο) 
Επιστημονικά Περιοδικά (περίπου 50 στον αριθμό με αντικείμενο όλα τα 
προβλήματα του Περιβάλλοντος) τους είχαν υποχρεώσει στο παρελθόν να 
προσαρμόσουν ακόμη και νομοθεσίες στα δικά μου Άρθρα (π.χ.: Technische 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft, TA Luft). 
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Βεβαίως θα μπορούσαν να μου απαντήσουν: «Έχετε μεν δίκαιο, αλλά δεν 
μπορούμε να κάνουμε εξαιρέσεις». ΟΙ πιθανότητες για το ποια απάντηση θα έδιναν 
είναι 50-50. Τουλάχιστο θα το είχα δοκιμάσει. Τι να έχουμε δοκιμάσει όμως, όταν 
είναι γνωστό, ότι κάποτε ο Αντιπρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα 
Κλιματικής Αλλαγής … είχε ψεύτικα διπλώματα (βεβαίως όμως θα ήταν καλός 
αφισοκολλητής ή φιλαράκι στα σκασιαρχεία στα μαθητικά χρόνια). 

Η μόνη λύση στα προβλήματα της Πατρίδας μας είναι η απόλυτη εφαρμογή της 
αξιοκρατίας και η αναγνώριση της αριστείας. Αυτό το ζούμε, όποτε τοποθετούνται οι 
Άριστοι σε υπεύθυνες θέσεις. 
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33η  Ενότητα: 
Είσοδος Ακτινοβολιών στο Φυσικό Περιβάλλον. Η Δομή του 
Ατόμου (Πρωτόνια, Νετρόνια, Ηλεκτρόνια). Ακτινοβολία. 
Ραδιενέργεια (Φυσική και Τεχνητή). Ακτινοβολία (α, β και 
γ). Διάσπαση του Πυρήνα των Ατόμων. Παραγωγή 
Ενέργειας κατά τη Διάσπαση του Πυρήνα των Ατόμων  

 
Εισαγωγή 

Στην 31η Ενότητα Σας ζήτησα συγνώμη, διότι πέρασε αρκετός καιρός από την 30η 
Ενότητα. Η αιτιολογία τότε ήταν, ότι χρειάστηκα χρόνο για την σύνταξη μίας 
εκτενούς μελέτης για όλα τα μοντέρνα προβλήματα γύρω από την κλιματική αλλαγή, 
τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και και …Την μακροσκελή Μελέτη αυτή Σας την κοινοποίησα σαν 32η 
Ενότητα. 

  Ο χρόνος που πέρασε από την 32η έως την 33η Ενότητα ήταν ακόμη 
μεγαλύτερος από αυτόν από την 30η στην 31η Ενότητα. Η αιτιολογία όμως τώρα είναι 
μία άλλη, δηλαδή το γεγονός, ότι ήμουν για περίπου 3 εβδομάδες στο Βερολίνο στη 
Γερμανία. Θα μπορούσα βέβαια να αιτιολογήσω την αργοπορία μου, με το ότι 
επισκέφτηκα την «Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος» της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας (Umwelt Bundes Amt) όπου πράγματι συνάντησα 
παλιούς Γνωστούς και ενημερώθηκα για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. Πλην όμως δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος. 

Η πραγματική αιτιολογία είναι το γεγονός, ότι επισκεφτήκαμε με την Σύζυγό μου 
τον τότε ηλικίας 2 μηνών εγγονό μας Αλκίνοο-Στέφανο. Επιτρέψτε μου εδώ να 
αναφερθώ σε κάτι προσωπικό. Ο Γιος μας Μίνως και η Γερμανίδα Σύζυγός του Janin 
Biniaris-Kuss διευθύνουν 2 διαφορετικά Φαρμακεία στο Βερολίνο. Η Janin εξέφρασε 
την εξής επιθυμία: «Είμαι πολύ υπερήφανη που παντρεύτηκα Έλληνα και θα ήθελα 
να το επιδεικνύω. Έτσι θα επιθυμούσα πολύ ο Γιος μας να έχει εκτός του ονόματος 
του Έλληνα παππού του και ένα χαρακτηριστικό αρχαίο Ελληνικό όνομα». Έτσι μετά 
από ενδελεχή έρευνα καταλήξαμε στο όνομα Αλκίνοος (αφού εκτός του ιστορικού 
μέρους – βασιλιάς των Φαιάκων, πατέρας της Ναυσικάς που οδήγησε τον Οδυσσέα 
στην Ιθάκη…. --  το ετυμολογικό του ονόματος είναι «ισχυρός νους»). Είμαστε όλοι 
πολύ υπερήφανοι για την επιλογή του ονόματος και ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ημέρες 
που περάσαμε με τόσο αξιαγάπητους ανθρώπους. Ελπίζω, ότι έχετε κατανόηση για 
αυτήν την αργοπορία μου. 

Επιστρέφω όμως στην κυρίως Ιστοσελίδα μας. Με την 33η και 34η Ενότητα θα 
ολοκληρώσουμε την περιγραφή της ρύπανσης και της προστασίας του 
Περιβάλλοντος, αφού θα έχουμε περιγράψει την είσοδο στο φυσικό Περιβάλλον 
(ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) εκτός από τις ουσίες τόσο τους ήχους όσο και τις 
ακτινοβολίες. 

Επειδή, ότι θα ακολουθήσει, είναι εκλαϊκευμένη «Πυρηνική Φυσική», υπάρχει 
πάντα ένας μικροπροβληματισμός. Όταν περιγράφω την είσοδο των ακτινοβολιών 
στο φυσικό Περιβάλλον ανάλογα με την περίπτωση κάνω μία σύντομη ή και 
εκτενέστερη αναφορά στο αντικείμενο. Στην περίπτωσή Σας, έχω επιλέξει την 
εκτενέστερη αναφορά. Το σκεπτικό είναι το εξής: Όταν μία Αναγνώστρια ή ένας 
Αναγνώστης έχει παρακολουθήσει την Ιστοσελίδα μου επί ένα τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα (περίπου 2 χρόνια) και έχει ασχοληθεί με περισσότερες από 300 σελίδες 
κειμένου που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, έχει όλες τις προϋποθέσεις 
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να παρακολουθήσει ένα πιο απαιτητικό κείμενο. Έτσι, την περιγραφή της εισόδου 
των ακτινοβολιών στο φυσικό Περιβάλλον θα την ολοκληρώσουμε σε 2 Ενότητες 
(στην 33η και 34η Ενότητα). Μετά από τις 2 αυτές Ενότητες όμως θα γνωρίζετε τι 
σημαίνει Διάσπαση του Ατόμου (σωστότερα διάσπαση του πυρήνα των ατόμων), πώς 
λειτουργεί ένας Πυρηνικός Αντιδραστήρας διάσπασης των πυρήνων, τι είναι η 
Ατομική Βόμβα, τι είναι η  Σύντηξης Πυρήνων των ατόμων, τι είναι η Πυρηνική 
Βόμβα, πώς λειτουργεί ο Ήλιος μας και τέλος πώς θα λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα 
του μέλλοντος της Ανθρωπότητας με την βοήθεια των Πυρηνικών Αντιδραστήρων 
Σύντηξης Πυρήνων. 

Ας ξεκινήσουμε όμως απλά απλά:    
Τα Υλικά από τα οποία αποτελείται η Γης μας 

Στη φύση συναντάμε 92 διαφορετικά υλικά, από τα οποία αποτελείται όλη η ύλη 
στον πλανήτη Γη. Τα υλικά αυτά δε μπορούν με τις συνηθισμένες χημικές μεθόδους 
να μεταβληθούν σε απλούστερα υλικά και ονομάζονται στοιχεία.  

Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι το υδρογόνο, το οξυγόνο, ο άνθρακας, ο 
σίδηρος, ο χρυσός, το ουράνιο κ.λπ. Ό,τι υλικό υπάρχει γύρω μας είναι, είτε ένα από 
αυτά τα στοιχεία μόνο του, είτε κάποια ένωση δύο ή περισσοτέρων αυτών των 
στοιχείων, είτε κάποιο μείγμα αυτών των στοιχείων. Ένα παράδειγμα μίας ένωσης 
στοιχείων είναι το νερό (που αποτελείται από τα δύο στοιχεία υδρογόνο και οξυγόνο). 
Ένα παράδειγμα ενός μείγματος είναι ο αέρας (που αποτελείται από στοιχεία όπως 
π.χ. από οξυγόνο και άζωτο αλλά και από ενώσεις όπως π.χ. από υδρατμό).  Εκτός 
των 92 φυσικών στοιχείων υπάρχουν μέχρι τώρα και άλλα 26 τεχνητά στοιχεία 
(δηλαδή που δεν υπάρχουν στη φύση), τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. 

Το «Άτομο» 
Μία ορισμένη μάζα ενός οποιουδήποτε στοιχείου π.χ. του άνθρακα, μπορούμε να τη 
διαιρέσουμε σε μικρότερα μέρη δίχως το στοιχείο αυτό να χάσει τις χαρακτηριστικές 
του χημικές ιδιότητες. Κάποτε όμως φτάνουμε σε μία τόσο μικρή μάζα του στοιχείου, 
που αν τη διαιρέσουμε περαιτέρω, τότε το μέρος αυτό του στοιχείου δεν θα έχει 
πλέον τις χαρακτηριστικές χημικές ιδιότητες αυτού του στοιχείου. Η μικρότερη μάζα 
ενός στοιχείου, που διατηρεί όμως τις χημικές του ιδιότητες, λέγεται άτομο, δηλαδή 
αδιαίρετο (η ελληνική λέξη άτομο χρησιμοποιείται διεθνώς προς τιμήν των 
περισσοτέρων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, που είχαν υποστηρίξει αυτήν την 
ιδιότητα της ύλης). Ένα άτομο χαρακτηρίζει ένα στοιχείο και είναι διαφορετικό για 
κάθε ένα από τα στοιχεία. 

Η Δομή του Ατόμου 
Η δομή ενός ατόμου που θα περιγράψουμε στη συνέχεια ανταποκρίνεται στις γνώσεις 
της επιστήμης πριν από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και είναι πολύ απλούστερη 
των σημερινών γνώσεων. Είναι όμως πιο σκόπιμη, αφού αρκεί, για να γίνουν 
κατανοητά όσα θα περιγράψουμε στην 33η και 34η Ενότητα (σχετικά με την είσοδο 
των ακτινοβολιών στο φυσικό Περιβάλλον), δίχως να κάνει την κατανόηση της 
πραγματικής δομής του ατόμου πολύπλοκη. 

Ο «Πυρήνας» του Ατόμου 
Έτσι ένα άτομο αποτελείται (βλέπε και Σχήμα 18, σελ. 320 ) καταρχάς από έναν 
πυρήνα, στον οποίον είναι συγκεντρωμένη, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, 
σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου. Ο πυρήνας αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη 
σωματιδίων τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα νετρόνια λέγονται και ουδετερόνια. 
Τα πρωτόνια και τα νετρόνια λέγονται και νουκλεόνια. Τα πρωτόνια είναι 
ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένα, ενώ τα νετρόνια ή ουδετερόνια  είναι (όπως δηλώνει 
και το όνομά τους) ηλεκτρικώς ουδέτερα. Έτσι, ο πυρήνας κάθε ατόμου είναι 
συνολικά ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένος. 
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Τα «Ηλεκτρόνια» που στρέφονται γύρω από τον Πυρήνα του Ατόμου 
Γύρω από τον πυρήνα του ατόμου «στρέφονται» (απλοποιημένα) σε 
προκαθορισμένες «τροχιές» σωματίδια που ονομάζονται ηλεκτρόνια και είναι 
ηλεκτρικώς αρνητικά φορτισμένα. Το μέγεθος του αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου 
ενός ηλεκτρονίου είναι ακριβώς ίσο με το μέγεθος του θετικού ηλεκτρικού φορτίου 
ενός πρωτονίου. Σε κάθε άτομο όμως υπό κανονικές συνθήκες ο αριθμός των 
πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων. Έτσι κάθε άτομο είναι υπό 
κανονικές συνθήκες ηλεκτρικώς ουδέτερο. Οι τροχιές των ηλεκτρονίων γύρω από τον 
πυρήνα βρίσκονται επάνω σε «στιβάδες», που μπορούμε απλοποιημένα να πούμε, ότι 
είναι ομόκεντρες σφαίρες γύρω από τον πυρήνα με διαφορετικές ακτίνες. Η κάθε 
στιβάδα μπορεί να έχει το πολύ ένα μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων. Η πρώτη στιβάδα, 
που είναι πιο κοντά στον πυρήνα έχει το πολύ 2 ηλεκτρόνια. Η δεύτερη στιβάδα έχει 
το πολύ 8, η τρίτη έχει το πολύ 18, η τέταρτη στιβάδα το πολύ 32 ηλεκτρόνια. Έτσι, 
π.χ. το στοιχείο ράδιο του οποίου ο αριθμός των πρωτονίων αλλά και των 
ηλεκτρονίων είναι 88, έχει στην πρώτη στιβάδα 2 ηλεκτρόνια, στη δεύτερη 8, στην 
τρίτη 18, στην τέταρτη 32 και στην πέμπτη στιβάδα 28 ηλεκτρόνια. Η δομή του 
ατόμου είναι βέβαια τρισδιάστατη. Στο Σχήμα 18, σελ. 320 για λόγους απλότητας 
έχει σχεδιαστεί η προβολή της τρισδιάστατης δομής του ατόμου σε ένα επίπεδο. 

Η Μάζα του Ατόμου 
Η μάζα ενός πρωτονίου είναι περίπου 1836,4 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα ενός 
ηλεκτρονίου, ενώ η μάζα ενός νετρονίου είναι περίπου1838,6 φορές μεγαλύτερη από 
τη μάζα ενός ηλεκτρονίου. Έτσι γίνεται κατανοητό αυτό που αναφέραμε 
προηγουμένως, ότι δηλαδή σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου είναι συγκεντρωμένη στον 
πυρήνα του ατόμου. 

Αν λάβουμε υπόψη, ότι π.χ. στην περίπτωση του απλούστερου ατόμου, δηλαδή 
του ατόμου του υδρογόνου η διάμετρός του (πυρήνας και ηλεκτρόνια) είναι περίπου 
100 000 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του πυρήνα (στον οποίο είναι 
συγκεντρωμένη σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου), τότε προκύπτει, ότι όλο το άτομο 
είναι σχεδόν «άδειο». Αυτό σημαίνει (και είναι εύκολο να υπολογιστεί), ότι αν 
παραδεχτούμε για λόγους απλότητας, ότι η μάζα της Γης αποτελείται μόνο από 
υδρογόνο και «στριμωχνόταν» έτσι, ώστε τα άτομα να μην είχαν κενό, τότε η ακτίνα 
της Γης δεν θα ήταν 6 371  χιλιόμετρα (βλέπε 30ή Ενότητα, σελ. 282) αλλά μόνο 
63,71 μέτρα ! 

Αριθμός των Πρωτονίων Ζ, των Νετρονίων Ν και των Νουκλεονίων Α 
στον Πυρήνα ενός Ατόμου 

Ο αριθμός των πρωτονίων που βρίσκεται στον πυρήνα ενός ατόμου καθορίζει το 
είδος του ατόμου αυτού και λέγεται ατομικός αριθμός Ζ. Μερικά παραδείγματα 
είναι: Όταν ένας πυρήνας έχει 1 πρωτόνιο, ο πυρήνας αυτός ανήκει στο στοιχείο 
υδρογόνο, 2 πρωτόνια στο στοιχείο ήλιο, 3 πρωτόνια στο στοιχείο λίθιο, 4 πρωτόνια 
στο στοιχείο βηρύλλιο (βλέπε Σχήμα 18, σελ. 320)  κ.ο.κ. μέχρι το τελευταίο φυσικό 
στοιχείο το ουράνιο με 92 πρωτόνια στον πυρήνα του.  

Ο αριθμός των νετρονίων ενός πυρήνα συμβολίζεται με το γράμμα Ν (στην 
περίπτωση του στοιχείου βηρύλλιο Ν = 5, βλέπε και Σχήμα 18, σελ. 320).  

Ο αριθμός, που προκύπτει από το άθροισμα των πρωτονίων και των νετρονίων 
(δηλαδή όλων των νουκλεονίων) που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου, καθορίζει 
στοιχείου, χρησιμοποιούμε το χημικό σύμβολό του, δηλαδή ένα ή περισσότερα 
γράμματα που αποτελούν σύντμηση της ονομασίας του. Υπάρχει όμως μία 
δυνατότητα με την οποία μπορούμε να περιγράψουμε συγχρόνως τόσο το στοιχείο 
όσο και τη «δομή» του ατόμου του. Αυτό θα το εξηγήσουμε στην περίπτωση του 
στοιχείου ράδιο Ra. Η περιγραφή αυτή είναι η εξής: 22688 Ra138. Ra είναι το χημικό 
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σύμβολο του στοιχείου ράδιο. Κατά την περιγραφή αυτή ο δείκτης κάτω αριστερά 
του Ra, δηλαδή το 88, είναι ο αριθμός των πρωτονίων που έχει ο πυρήνας, δηλαδή ο 
ατομικός αριθμός Ζ που χαρακτηρίζει το στοιχείο ράδιο. Ο δείκτης κάτω δεξιά, 
δηλαδή το 138, είναι ο αριθμός των νετρονίων Ν που έχει ο πυρήνας του στοιχείου 
ράδιο. Τέλος ο δείκτης επάνω αριστερά, δηλαδή το 226, είναι το άθροισμα των 
πρωτονίων και των νετρονίων, δηλαδή το άθροισμα των νουκλεονίων δηλαδή ο 
μαζικός ή και νουκλεονικός αριθμός Α = Ζ + Ν του πυρήνα του στοιχείου ράδιο. 

Ισότοπα ενός Στοιχείου 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ο αριθμός των πρωτονίων, που έχει ο πυρήνας του 
ατόμου ενός στοιχείου, χαρακτηρίζει μονοσήμαντα το στοιχείο αυτό. Είναι όμως 
δυνατό, ο πυρήνας ενός συγκεκριμένου στοιχείου, ο οποίος έχει βέβαια πάντα τον 
ίδιο αριθμό πρωτονίων, να έχει διαφορετικούς αριθμούς νετρονίων. Τα στοιχεία αυτά, 
δηλαδή με τον ίδιο αριθμό πρωτονίων, αλλά με διαφορετικό αριθμό νετρονίων 
ονομάζονται ισότοπα. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά ισότοπα δύο σημαντικών 
στοιχείων που θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, δηλαδή τα ισότοπα του 
υδρογόνου και του ουρανίου. 
 
Τα ισότοπα του υδρογόνου Η είναι: 

• Το απλό υδρογόνο, δηλαδή το πρώτιο 11H0 με ένα πρωτόνιο και κανένα 
νετρόνιο και επομένως με ένα νουκλεόνιο. 

• Το δευτέριο  21H1 με ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο και επομένως με δύο 
νουκλεόνια. 

• Το τρίτιο  31H2 με ένα πρωτόνιο και δύο νετρόνια και επομένως με τρία 
νουκλεόνια. 

 
Το ουράνιο U έχει 25 ισότοπα. 3 σημαντικά ισότοπα του ουρανίου U είναι: 

• 23492U142 με 92 πρωτόνια και 142 νετρόνια και επομένως με 234 νουκλεόνια.  
• 23592U143 με 92 πρωτόνια και 143 νετρόνια και επομένως με 235 νουκλεόνια. 
• 23892U146 με 92 πρωτόνια και 146 νετρόνια και επομένως με 238 νουκλεόνια. 
     

Ακτινοβολία 
Τώρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, για να γίνουν κατανοητά όσα θα αναφέρουμε 
στη συνέχεια για την ακτινοβολία, της οποίας η είσοδος στο φυσικό Περιβάλλον 
(όπως αναφέραμε περισσότερες φορές) αποτελεί μία μορφή ρύπανσης του φυσικού 
Περιβάλλοντος. Με τον όρο ακτινοβολία εννοούμε τη ροή ενέργειας είτε με τη μορφή 
κυμάτων είτε με τη μορφή σωματιδίων. 

Από τις κυμάνσεις συνήθως μόνο η ηλεκτρομαγνητική συμπεριλαμβάνεται στην 
ακτινοβολία. Έτσι π.χ. οι ηχητικές κυμάνσεις (βλέπε 22η Ενότητα, σελ. 205) δεν 
κατατάσσονται στην ακτινοβολία. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται στο 
κενό με την ταχύτητα του φωτός c, δηλαδή c = 300 000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο 
(βλέπε 22η Ενότητα, σελ. 207). Με την κυματική ακτινοβολία εν γένει ασχοληθήκαμε 
στην 15η Ενότητα, σελ. 142, όταν περιγράψαμε την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη 
από τον Ήλιο. Εκεί εξηγήσαμε ότι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζει μία ακτινοβολία 
είναι είτε το μήκος κύματός της είτε η συχνότητά της είτε η ενέργειά της και ότι 
ισχύει: Όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος μίας ακτινοβολίας, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η συχνότητά της και τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργειά της. Έτσι μία σειρά 
παραδειγμάτων ακτινοβολιών από μεγάλο μήκος κύματος σε μικρότερο, δηλαδή από 
μικρή συχνότητα σε μεγαλύτερη και επομένως από μικρή ενέργεια σε μεγαλύτερη 
είναι: τα ραδιοκύματα (π.χ. ενός ραδιοφωνικού σταθμού), τα μικροκύματα (π.χ. 
φούρνος μικροκυμάτων), οι ηλιακές ακτινοβολίες όπως η  υπέρυθρη ακτινοβολία, η 
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ορατή ηλιακή ακτινοβολία και η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ που 
ονομάζονται και ακτίνες ρέντγκεν (π. χ. όταν κάνουμε μια ακτινογραφία), η 
ακτινοβολία γ (με την οποία θα ασχοληθούμε σε ένα επόμενο Κεφάλαιο). 

Η σωματιδιακή ακτινοβολία διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα μικρότερη της 
ταχύτητας του φωτός. Παραδείγματα σωματιδιακής ακτινοβολίας είναι η ακτινοβολία 
άλφα (α) και η ακτινοβολία βήτα (β) με τις οποίες θα ασχοληθούμε επίσης σε ένα 
επόμενο Κεφάλαιο. 

Ραδιενέργεια 
Για τη ραδιενέργεια θα μπορούσα να Σας αναφέρω, ότι είναι λόγος για τον οποίο οι 
ακτινοβολίες είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και να συνεχίσω, δίχως να 
ασχοληθούμε περισσότερο με αυτήν. Με τη ραδιενέργεια θα ασχοληθούμε όμως 
περισσότερο γιατί θέλω να Σας δείξω πώς φτάσαμε στην διάσπαση του ατόμου, όπου 
σωστότερη είναι η έκφραση διάσπαση του πυρήνα των ατόμων, στην οποία βασίζεται 
τόσο η ανεξέλεγκτη διάσπαση (Ατομική, δηλαδή Πυρηνική Βόμβα), όσο και η 
ελεγχόμενη διάσπαση (Πυρηνικός Αντιδραστήρας), έστω και αν αυτά δεν είναι 
αυτονόητα ακόμη και σε Φοιτητές Πανεπιστημίων. 

Το 1896 ο Γάλλος φυσικός Antoine Henri Becquerel (Μπεκερέλ) ανακάλυψε, ότι 
οι πυρήνες ορισμένων ορυκτών του στοιχείου ουράνιο διασπώνται αυθόρμητα, 
δηλαδή δίχως κάποια εξωτερική αιτία, δημιουργώντας άλλους πυρήνες και 
εκπέμποντας συγχρόνως ηλεκτρομαγνητική ή σωματιδιακή ακτινοβολία. Το 
φαινόμενο αυτό το ονόμασε 2 χρόνια αργότερα η Marie Curie (Kιουρί) ραδιενέργεια. 
Η Κιουρί που πήρε 2 βραβεία Νόμπελ (Φυσικής και Χημείας) είναι η μόνη γυναίκα 
μεταξύ των τεσσάρων επιστημόνων που έχουν πάρει περισσότερα του ενός βραβείου 
Νόμπελ. Είναι δε επιπλέον μαζί με τον Linus Pauling (Πόλινγκ) το μόνο άτομο με 
βραβεία Νόμπελ σε δύο διαφορετικά πεδία. 

Επειδή δε η διάσπαση αυτή είναι, όπως αναφέραμε, αυθόρμητη, δηλαδή δίχως 
κάποια εξωτερική αιτία, ονομάζεται και φυσική ραδιενέργεια. Τα δε στοιχεία με 
αυτήν την ιδιότητα ονομάζονται ραδιενεργά και βρίσκονται στο τέλος αυτής της 
σειράς των στοιχείων που προκύπτει, όταν κατατάξουμε τα στοιχεία με αυξανόμενο 
ατομικό αριθμό Ζ, δηλαδή με αυξανόμενο αριθμό πρωτονίων. Συγκεκριμένα 
ραδιενεργά (και εδώ αναφερόμαστε μόνο στη φυσική ραδιενέργεια) είναι τα 
στοιχεία με ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του 83, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 
ραδιενεργά είναι τα πολύ βαριά στοιχεία. Παραδείγματα ραδιενεργών στοιχείων είναι 
επομένως το ραδόνιο 22286Rn136, το ράδιο 22688Ra138, το θόριο 23290Th142, το ουράνιο 
23892U146, το πλουτώνιο 23994Pu145  κ.λπ 

Κατά τη ραδιενεργό δράση μπορούν να ελευθερωθούν εκτός των άλλων 
περισσότερα είδη ακτινοβολίας. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε σκόπιμα μόνο τρία 
διαφορετικά είδη ακτινοβολίας, διότι είναι αυτά τα είδη που γίνονται κατανοητά με 
το απλοποιημένο μοντέλο περιγραφής του ατόμου που επιλέξαμε για το σκοπό μας. 
Οι τρεις αυτές ακτινοβολίες είναι η άλφα (α), η βήτα (β) και η γάμμα.(γ), 
χαρακτηρίζονται δε διεθνώς με τα Ελληνικά γράμματα α, β και γ και όσο 
προχωρούμε από την α προς τη γ αυξάνει και η διεισδυτικότητά τους σε υλικά ή το 
ανθρώπινο σώμα. 

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τη φυσική ραδιενέργεια. Σε ένα επόμενο Κεφάλαιο 
θα εξηγήσουμε, ότι εκτός από την φυσική ραδιενέργεια υπάρχει και η τεχνητή 
ραδιενέργεια.     

Ακτινοβολία Άλφα (α) 
Η ακτινοβολία άλφα είναι μία σωματιδιακή ακτινοβολία, που εκπέμπεται (είμαστε 
στο Κεφάλαιο «Φυσική Ραδιενέργεια» και όχι ακόμη στο Κεφάλαιο «Τεχνητή 
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Ραδιενέργεια» που έπεται), από τους πυρήνες των βαρέων ραδιενεργών στοιχείων (με 
ατομικό αριθμό συνήθως μεγαλύτερο του 83), όπως αναφέραμε προηγουμένως.  

Η ακτινοβολία άλφα αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Αυτό  
ανταποκρίνεται ακριβώς σε ένα πυρήνα του στοιχείου ήλιο 42He2. Έτσι η 
σωματιδιακή ακτινοβολία άλφα είναι πυρήνες του στοιχείου ήλιο, οι οποίοι είναι 
ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένοι, αφού, όπως έχουμε εξηγήσει, τα πρωτόνια είναι 
θετικά φορτισμένα, ενώ τα νετρόνια είναι ουδέτερα.  

Παρατηρούμε ένα πυρήνα ενός ραδιενεργού στοιχείου, ο οποίος εξέπεμψε 
ακτινοβολία άλφα. Τον πυρήνα αυτόν πριν την εκπομπή της ακτινοβολίας άλφα τον 
ονομάζουμε μητρικό ή γονικό πυρήνα. Αφού ο πυρήνας του ραδιενεργού στοιχείου 
που εξέπεμψε ακτινοβολία άλφα έχασε δύο πρωτόνια, ο ατομικός αριθμός του 
πυρήνα  που προέκυψε μειώθηκε σε σχέση με τον μητρικό πυρήνα κατά δύο και 
επομένως προέκυψε ένα άλλο στοιχείο που βρίσκεται πιο μπροστά στη σειρά των 
στοιχείων με αυξανόμενο ατομικό αριθμό. Αυτό ονομάζεται μεταστοιχείωση. Τον 
νέο πυρήνα που προέκυψε τον ονομάζουμε θυγατρικό πυρήνα. 

Τα ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένα σωματίδια άλφα εκπέμπονται με ταχύτητα 
μέχρι 30 000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο (δηλαδή μέχρι 10% της ταχύτητας του 
φωτός που είναι 300 000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ), γρήγορα όμως απορροφούν 
δύο ηλεκτρόνια μεταβαλλόμενα σε ουδέτερα άτομα ηλίου. Τα σωματίδια άλφα 
διεισδύουν στον αέρα μόνο περίπου 2 έως 10 εκατοστά του μέτρου, ενώ 
συγκρατούνται από ένα απλό φύλλο χαρτιού. 

Εις ότι αφορά στην επίδραση της ακτινοβολίας άλφα στον άνθρωπο, αυτή 
συγκρατείται από τα ρούχα. Από έρευνες έχει προκύψει, ότι όταν ένα σωματίδιο 
άλφα φτάσει στο δέρμα η διεισδυτικότητά του είναι 30 έως 40 χιλιοστά του χιλιοστού 
του μέτρου (μm). Η απόσταση αυτή είναι τέτοια, ώστε πριν φρεναριστεί αυτό το 
σωματίδιο άλφα έχει ήδη διαπεράσει 3 έως 4 κύτταρα του εξωτερικού μέρους του 
δέρματος, τα οποία στην περιοχή αυτή είναι έτσι και αλλιώς νεκρά, έτσι ώστε με 
αυτόν τον τρόπο δεν δημιουργούν πρόβλημα. Κίνδυνος υπάρχει, όταν η ακτινοβολία 
άλφα εισέλθει στο εσωτερικό του σώματος είτε με την αναπνοή είτε με την τροφή 
είτε με την πόση είτε όταν υπάρχει ρήξη του δέρματος. Όταν δε τα σωματίδια άλφα 
παραμείνουν σε πτυχές του πεπτικού συστήματος, στους πνεύμονες ή στις σάρκες, 
μπορούν να  βλάψουν τα κύτταρα προκαλώντας μέχρι και καρκίνο. 

Ακτινοβολία Βήτα (β) 
Η ακτινοβολία βήτα είναι επίσης μία σωματιδιακή ακτινοβολία. Μπορεί δε να 
προέλθει από ασταθείς πυρήνες ραδιενεργών στοιχείων κατά τρεις διαφορετικούς 
τρόπους. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε αντιπροσωπευτικά μόνο έναν τρόπο, που 
επελέγη, επειδή μπορεί να γίνει κατανοητός με το ατομικό μοντέλο που έχουμε ήδη 
περιγράψει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα νετρόνιο του μητρικού πυρήνα διασπάται σε 
ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο εκπέμπεται ως ακτινοβολία βήτα. 
Το πρωτόνιο, που δημιουργήθηκε από το ένα νετρόνιο, ενσωματώνεται στον μητρικό 
πυρήνα. Έτσι, ο θυγατρικός πυρήνας που δημιουργείται από τον γονικό πυρήνα μετά 
την εκπομπή της ακτινοβολίας βήτα έχει σε σχέση με το γονικό πυρήνα ένα νετρόνιο 
λιγότερο αλλά ένα πρωτόνιο περισσότερο. Έτσι ο ατομικός αριθμός (αριθμός των 
πρωτονίων) του θυγατρικού πυρήνα είναι κατά ένα μεγαλύτερος από τον ατομικό 
αριθμό του γονικού πυρήνα. Δηλαδή ο θυγατρικός πυρήνας ανήκει στο επόμενο 
στοιχείο απ’ ότι ο γονικός πυρήνας. Επομένως και στην περίπτωση της ακτινοβολίας 
βήτα έχουμε όπως και στην ακτινοβολία άλφα μεταστοιχείωση του γονικού πυρήνα.  

Η ταχύτητα των ηλεκτρονίων που εκπέμπονται κατά την ακτινοβολία βήτα είναι 
πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα των σωματιδίων άλφα (είναι δηλαδή μέχρι 99% 
της ταχύτητας του φωτός, ενώ η ταχύτητα των σωματιδίων άλφα είναι, όπως 
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προαναφέραμε, μέχρι 10% της ταχύτητας του φωτός). Η διεισδυτικότητα της 
ακτινοβολίας βήτα είναι μεγαλύτερη από αυτήν της ακτινοβολίας άλφα. Έτσι η 
ακτινοβολία βήτα διεισδύει π.χ. στον αέρα περισσότερο απ’ ότι η ακτινοβολία άλφα. 
Το πόσο όμως διεισδύει είναι συνάρτηση του ποιος πυρήνας εκπέμπει την 
ακτινοβολία βήτα. Έτσι η διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας βήτα στον αέρα είναι 
από το τρίτιο  31H2 οχτώ  εκατοστά του μέτρου, από το ιώδιο 2,5 μέτρα και από τον 
φώσφορο 7,1 μέτρα. Επίσης η ακτινοβολία βήτα μπορεί να διαπεράσει ξύλο πάχους 2 
έως 3 εκατοστά του μέτρου και φύλλα αλουμινίου πάχους μερικών χιλιοστών του 
μέτρου. 

 Εάν εκτεθεί το ανθρώπινο σώμα σε ακτινοβολία βήτα, βλάπτονται μόνο τα 
εξωτερικά στρώματα του δέρματος. Εκεί μπορούν όμως να προκληθούν έντονα 
εγκαύματα με μακροχρόνιες συνέπειες, όπως π.χ. καρκίνος του δέρματος. Εάν 
εκτεθούν τα μάτια του ανθρώπου σε ακτινοβολία βήτα, μπορεί να προκληθεί θόλωμα 
του φακού. Ακόμη προβληματικότερο γίνεται όμως, το εάν καταλήξουν στο 
ανθρώπινο σώμα ραδιενεργά στοιχεία που εκπέμπουν ακτινοβολία βήτα. Συνέπεια 
αυτού είναι μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας βήτα στην περιοχή του ραδιενεργού 
στοιχείου. Είναι αποδεδειγμένη η δημιουργία καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα ως  
συνέπεια του ραδιενεργού ιωδίου 13153Ι78. Επίσης εκφράζονται φόβοι για καρκίνο των 
οστών και λευχαιμία ως συνέπεια της ακτινοβολίας βήτα από το ραδιενεργό στοιχείο 
στρόντιο 9038Sr52, επειδή το στρόντιο όπως το ασβέστιο συγκεντρώνεται στα οστά. 
Παρεμπιπτόντως, μεγάλες ποσότητες των δύο προηγουμένων στοιχείων (ιωδίου και 
στροντίου) ελευθερώθηκαν κατά το ατύχημα του Τσερνομπίλ.    

Ακτινοβολία Γάμμα (γ) 
Όταν ο πυρήνας ενός στοιχείου χτυπηθεί από κάποιο σωματίδιο είτε αυτό διέλθει είτε 
ανακλαστεί χωρίς καμία φυσική ή χημική μεταβολή του στοιχείου, δηλαδή αν το 
στοιχείο παραμείνει το ίδιο, είναι δυνατόν ο πυρήνας αυτός να διεγερθεί. Την 
πλεονάζουσα ενέργεια αυτή μπορεί να τη διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Όταν η ενέργεια αυτή απελευθερωθεί, τότε ο πυρήνας αυτός εκπέμπει ακτινοβολία 
γάμμα, δηλαδή μία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία , όπως οι ακτίνες Χ μόνο πολύ 
μεγαλύτερης διεισδυτικότητας. 

 Έτσι η ακτινοβολία γάμμα μπορεί να διαπεράσει μερικά εκατοστά του μέτρου 
μόλυβδο. Οι βιολογικές επιδράσεις σε άτομα που εκτίθενται σε υψηλής έντασης 
ακτινοβολία γάμμα μπορεί να είναι καρκίνος, γενετικές αλλοιώσεις των κυττάρων και 
θάνατος. Από την ακτινοβολία γάμμα μπορούμε να προφυλαχτούμε τοποθετώντας 
ανάμεσα στην πηγή και σε εμάς μία προστατευτική πλάκα από μόλυβδο ή από 
μπετόν. Το πάχος της πλάκας από μόλυβδο, που θα μας προφυλάξει από την 
ακτινοβολία γάμμα, είναι φανερό, ότι πρέπει να είναι τόσο μεγαλύτερο όσο 
μεγαλύτερη είναι η ισχύς Ι της ακτινοβολίας γάμμα. Το απαραίτητο πάχος της 
προστατευτικής πλάκας από μόλυβδο ορίζεται εύκολα από το εξής γεγονός: Όταν η 
ακτινοβολία γάμμα, που έχει την ισχύ Ι, περάσει μία πλάκα μολύβδου πάχους 1,5 
εκατοστών του μέτρου (cm), τότε η ισχύς Ι έχει ελαττωθεί κατά το ήμισυ, δηλαδή 
είναι μετά την πλάκα Ι´=1/2 x Ι. Έτσι, αν η πλάκα μολύβδου έχει ένα πάχος: 

• 1,5 cm, η ισχύς Ι είναι μετά την πλάκα Ι´= 1/2 x Ι    x 
• 3,0 cm, η ισχύς Ι είναι μετά την πλάκα Ι´= 1/2 x (1/2 x Ι) = 1/4 x Ι 
• 4,5 cm, η ισχύς Ι είναι μετά την πλάκα Ι´= 1/2 x (1/4 x Ι) = 1/8 x Ι 
• 6,0 cm, η ισχύς Ι είναι μετά την πλάκα Ι´= 1/2 x (1/8 x Ι) = 1/16 x Ι 

Έτσι μπορούμε, ανάλογα με την ισχύ Ι της πηγής που εκπέμπει ακτινοβολία γάμμα, 
και με την τιμή της ακτινοβολίας που επιτρέπεται να δεχόμαστε, να ορίσουμε το 
πάχος της προστατευτικής πλάκας. 
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Χρόνος Ημιζωής ή Υποδιπλασιασμού (τ) 
Όταν έχουμε μία ποσότητα ενός ασταθούς στοιχείου, του οποίου οι πυρήνες 
εκπέμπουν ραδιενέργεια, αυτό σημαίνει, ότι ο αριθμός των γονικών πυρήνων 
συνεχώς μικραίνει, ενώ ο αριθμός των θυγατρικών πυρήνων που δημιουργούνται 
μετά την μετατροπή των γονικών πυρήνων συνεχώς αυξάνεται. Ονομάζουμε χρόνο 
ημιζωής ή υποδιπλασιασμού τ (στα αγγλικά half- life και στα γερμανικά 
Halbwertzeit) το χρονικό αυτό διάστημα, στο οποίο από τα μητρικά άτομα τα μισά 
έχουν μετατραπεί στη νέα τους μορφή. Ο χρόνος αυτός είναι γνωστός και 
χαρακτηριστικός για κάθε ασταθές στοιχείο Μερικά παραδείγματα χρόνων ημιζωής 
είναι για το: 

Ιώδιο 13153I78                :     τ = 8 ημέρες,  
Κέσιο 13455Cs79             :    τ = 2,1 χρόνια   
Πλουτώνιο 23994Pu145    :   τ = 24 100 χρόνια. 

Μάζα και Ενέργεια 
Ο Albert Einstein (Αϊνστάιν) μία από τις πιο δημιουργικές διάνοιες της ανθρώπινης 
ιστορίας ήταν φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, που το 1940 πολιτογραφήθηκε 
Αμερικανός. Ο Αϊνστάιν λοιπόν διετύπωσε πρώτος τη θεωρία κατά την οποία μάζα 
και ενέργεια είναι δύο μεγέθη, όπου το ένα μπορεί να μετατραπεί στο άλλο. Δηλαδή 
μάζα και ενέργεια είναι ένα και το αυτό υπό διαφορετική μορφή. Η σχέση δε που τα 
συνδέει δίνεται από τον περίφημο τύπο 

Ε = m · c2, 
όπου 
Ε είναι η ενέργεια,  
m είναι η μάζα και 
c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό, δηλαδή 300 000 χιλιόμετρα ανά 

δευτερόλεπτο (c2  σημαίνει cxc ).  
Η εφαρμογή αυτού του τύπου σημαίνει, ότι αν σε ένα σύστημα χαθεί κάποια μάζα 

m, τότε συγχρόνως εμφανίζεται μία ενέργεια Ε που δίνεται από τον προηγούμενο 
τύπο, και τανάπαλιν. 

Τεχνητή Ραδιενέργεια 
Όταν ανακαλύφθηκε η φυσική ραδιενέργεια το 1896 από το Γάλλο φυσικό Μπεκερέλ 
(βλέπε σημερινή Ενότητα σελ. 323)  έγινε γρήγορα αντιληπτό, ότι η ενέργεια που 
ελευθερώνεται είναι η πιο συγκεντρωμένη ενέργεια που ήταν μέχρι τότε γνωστή. 
Όροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν καταρχάς ατομική και αργότερα πιο σωστά 
πυρηνική ενέργεια. Εκτός από τη φυσική ραδιενέργεια, η οποία, όπως αναφέραμε 
είναι η αυθόρμητη διάσπαση πυρήνων, υπάρχει και η τεχνητή ραδιενέργεια. Ήταν δε 
o Άγγλος Φυσικός (γεννημένος στη Νέα Ζηλανδία) Ernest Rutherford (Ράδερφορντ), 
ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη τεχνητή εκπομπή ραδιενέργειας: «Βομβάρδισε» 
δηλαδή πυρήνες του στοιχείου άζωτο με πυρήνες του στοιχείου ήλιο (δηλαδή με 
άλφα σωματίδια (βλέπε σημερινή Ενότητα, Κεφάλαιο Ακτινοβολία Άλφα (α), σελ. 
324) και δημιούργησε νέους πυρήνες οξυγόνου με σύγχρονη εκπομπή πρωτονίων. 

Κατά τη ραδιενέργεια είτε αυτή είναι φυσική είτε τεχνητή χαρακτηριστικό είναι, 
ότι δημιουργείται ένας πυρήνας (ο θυγατρικός πυρήνας), του οποίου ο αριθμός των 
πρωτονίων είναι παραπλήσιος του αριθμού των πρωτονίων του μητρικού πυρήνα. 

Κάτι όμως τελείως διαφορετικό με τη ραδιενέργεια είναι η λεγόμενη σχάση (ή 
αλλιώς και διάσπαση) του πυρήνα κατά την οποία από ένα μητρικό πυρήνα 
δημιουργούνται συνήθως δύο θυγατρικοί πυρήνες, των οποίων ο αριθμός των 
πρωτονίων δεν είναι παραπλήσιοι με τον αριθμό των πρωτονίων του μητρικού 
πυρήνα (όπως στην περίπτωση της ραδιενέργειας) αλλά μακριά από αυτόν. Ο αριθμός 
των πρωτονίων των θυγατρικών πυρήνων είναι περίπου στο ήμισυ του αριθμού των 
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πρωτονίων του μητρικού πυρήνα. Έτσι ο αριθμός των πρωτονίων του ενός 
θυγατρικού  είναι μικρότερος και ο άλλος μεγαλύτερος του ημίσεως των πρωτονίων 
του μητρικού πυρήνα. 

Σχάση (Διάσπαση) των Πυρήνων Βαρέων Στοιχείων 
Επειδή η σχάση (ή αλλιώς και διάσπαση) του πυρήνα, δηλαδή αυτό που είναι πιο 
γνωστό (εσφαλμένα όμως) ως η «διάσπαση του ατόμου» αποτελεί, όπως θα 
εξηγήσουμε στη συνέχεια, έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη 
της ανθρωπότητας, θέλω να Σας περιγράψω το χρονικό αυτής της σημαντικής 
εξέλιξης. Το χρονικό αυτό εμένα με γοητεύει όποτε το ξαναδιαβάζω και ελπίζω να 
έχει κάποια αντίστοιχη επίδραση και σε Εσάς.  

Στις 17 Δεκεμβρίου του 1938 δύο Γερμανοί Χημικοί (είναι δε σημαντικό, ότι 
είχαν ειδίκευση στην πειραματική Χημεία) οι Otto Hahn (Χάαν) και Fritz Strassmann 
(Στράσμαν), που εργάζονταν στο Ινστιτούτο Kaiser-Wilhelm για Χημεία στο 
Βερολίνο, «βομβάρδισαν» πυρήνες του στοιχείου ουράνιο 23592U143 (του οποίου ο 
κάθε πυρήνας έχει 92 πρωτόνια) με νετρόνια (το σύμβολο του νετρονίου είναι 10n1, 
δηλαδή είναι ένα σωματίδιο με ένα νετρόνιο, κανένα πρωτόνιο και επομένως ένα 
νουκλεόνιο). Με αυτόν τον τρόπο περίμεναν να δημιουργήσουν με τεχνητή  
ραδιενέργεια κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε  ο Ernest Rutherford (βλέπε 
σημερινή Ενότητα, Κεφάλαιο Τεχνητή Ραδιενέργεια, σελ 326), δηλαδή κάποιο 
τεχνητό στοιχείο γειτονικό αλλά πέραν από το ουράνιο (Transurane). Το πείραμα δεν 
απέδωσε τα προσδοκώμενα.  Άντ’ αυτού όμως (επειδή ήταν καλοί πειραματικοί 
Χημικοί) ανίχνευσαν με μεγάλη τους έκπληξη στα προϊόντα της αντίδρασης το 
στοιχείο βάριο (Ba), του οποίου ο κάθε πυρήνας έχει 56 πρωτόνια. Δηλαδή για πρώτη 
φορά σε τέτοιου είδους πείραμα δεν ανιχνεύθηκε ένας παραπλήσιος με τον αρχικό 
θυγατρικός πυρήνας, αλλά δύο διαφορετικοί θυγατρικοί πυρήνες το βάριο (Ba) και το 
κρυπτό (Kr) με ατομικό αριθμό (αριθμό των πρωτονίων) 56 και 36 αντίστοιχα, 
δηλαδή κοντά στο ήμισυ του ατομικού αριθμού του μητρικού πυρήνα του ουρανίου 
(που είναι 92), όπου βέβαια ελευθερώθηκε ένα μεγάλο ποσό ενέργειας. Το πείραμα 
των Χάαν και Στράσμαν περιγράφεται (για την περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον) 
από την ακόλουθη πυρηνική αντίδραση: 

 
10n1 +  23592U143  →  23692U144  →  14156Ba85  +  9236Kr56  + 3( 10n1 ) + Ενέργεια 
 

Από την πυρηνική αντίδραση αυτή αναγνωρίζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή για 
τη διάσπαση του πυρήνα του ουρανίου χρειάστηκε μεν ένα νετρόνιο, αλλά 
δημιουργήθηκαν όμως τρία νέα νετρόνια. Έτσι μπορούμε (όπως θα αποδείξουμε στην 
επόμενη 34η Ενότητα) να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νετρόνια για να διασπάσουμε 
περαιτέρω πυρήνες. 

Επειδή κατά το πείραμα αυτό άλλο επιδιωκόταν και άλλο προέκυψε, τα 
αποτελέσματα του πειράματος δεν έγιναν καταρχάς τελείως κατανοητά από τους 
Χάαν και Στράσμαν, επειδή οι δύο αυτοί ερευνητές ήταν (όπως προανέφερα) 
πειραματικοί Χημικοί και όχι θεωρητικοί Φυσικοί. Στη θεωρητική εξήγηση συνέτεινε 
αργότερα και η επί σειρά ετών πρώην συνεργάτης του Χάαν στο Ινστιτούτο Kaiser-
Wilhelm, δηλαδή η Lise Meitner (Μάιτνερ). Η Μάιτνερ εγκατέλειψε τη Γερμανία 
στις 13 Ιουλίου του 1938 (δηλαδή πριν το περίφημο πείραμα της 17ης Δεκεμβρίου του 
1938) και κατέληξε μέσω Ολλανδίας και Δανίας στη Σουηδία, επειδή ήταν μεν 
Αυστριακή αλλά Εβραία στο θρήσκευμα. Η Μάιτνερ λοιπόν συζήτησε στη Σουηδία 
με τον ανιψιό της Otto Frisch (Φρις) επίσης Φυσικό (Άγγλο Αυστριακής καταγωγής), 
ο οποίος εκείνη  την περίοδο εργαζόταν στην Κοπεγχάγη κοντά στον περίφημο Δανό 
φυσικό  Niels Bohr (Μπορ) τα πειραματικά αποτελέσματα των Χάαν και Στράσμαν, 
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επιτυγχάνοντας τη θεωρητική εξήγηση των περίφημων πειραμάτων.  Έτσι έγινε 
αντιληπτό, ότι με το πείραμα αυτό επετεύχθη για πρώτη φορά η σχάση ενός πυρήνα 
με αποτέλεσμα την ελευθέρωση ενός πολύ μεγάλου ποσού ενέργειας. Το ποσό αυτό 
της ενέργειας προέκυψε από το γεγονός, ότι το σύνολο της μάζα των σωματιδίων 
μετά τη διάσπαση του πυρήνα ήταν μικρότερο από ότι πριν τη διάσπαση, οπότε βάσει 
του τύπου του Αϊνστάιν (βλέπε σημερινή Ενότητα, Κεφάλαιο Μάζα και Ενέργεια, 
σελ 326) η μάζα που χάθηκε μεταβλήθηκε σε ενέργεια. Αυτό ήταν η απαρχή 
καταρχάς της μη ελεγχόμενης σχάσης του πυρήνα.  

Η ελευθέρωση όμως ενός πολύ μεγάλου ποσού ενέργειας οδήγησε σε σκέψεις, 
πώς αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο για ειρηνικούς όσον όμως 
και για πολεμικούς σκοπούς. Έχει δε ενδιαφέρον, ότι στις 16 Ιανουαρίου του 1939 o 
περίφημος Δανός Φυσικός  Niels Bohr (Μπορ) ταξίδεψε στις ΗΠΑ, προκειμένου να 
ανταλλάξει απόψεις με τον ακόμη πιο περίφημο Φυσικό Αϊνστάιν γύρω από τα 
επίκαιρα προβλήματα της Φυσικής. Λίγο όμως πριν αναχωρήσει ο Μπορ για το 
προγραμματισμένο από καιρό ταξίδι του στην Αμερική, τον επισκέφτηκε η Μάιτνερ, 
η οποία τον ενημέρωσε για τα σημαντικά αποτελέσματα των πειραμάτων των Χάαν 
και Στράσμαν. Έτσι ο Μπορ φτάνοντας στις ΗΠΑ ενημέρωσε τους εκεί Φυσικούς για 
τα δρώμενα στο Βερολίνο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, ότι τέσσερα χρόνια μετά τα 
πειράματα των Χάαν και Στράσμαν, το 1942 ο Ιταλός φυσικός Enrico Fermi (Φέρμι) 
πέτυχε την πρώτη ελεγχόμενη πυρηνική αλυσωτή αντίδραση σχάσης πυρήνων σε ένα 
πυρηνικό αντιδραστήρα στο Σικάγο ανοίγοντας τις πόρτες στην ειρηνική χρήση της 
πυρηνικής ενέργειας (βλέπε την επόμενη 34η Ενότητα).  

Αλλά όχι μόνο αυτό! Επηρεασμένοι οι Αμερικανοί από το επίτευγμα των Χάαν 
και Στράσμαν και φοβούμενοι πιθανή εξέλιξη πυρηνικών όπλων από την τότε 
Γερμανία [η οποία διέθετε έναν άλλον περίφημο Φυσικό τον Werner Heisenberg 
(Χάιζενμπεργκ)], ξεκίνησαν με απόλυτη μυστικότητα το περίφημο «Σχέδιο 
Μανχάταν» στο Los Alamos του New Mexico στις ΗΠΑ. Εκεί συνεργάσθηκαν όλοι 
οι ταλαντούχοι επιστήμονες της εποχής υπό τον χαρισματικό Φυσικό Robert 
Oppenheimer  (Οπενχάιμερ). Το αποτέλεσμα: Στις 16 Ιουλίου του 1945 έγινε η 
πρώτη δοκιμή της πυρηνικής βόμβας (Trinity-Test) στο Alamogordo του New 
Mexico, για να ακολουθήσει η πρώτη ρήψη (Little Boy) στις 6 Αυγούστου του 1945 
στη Χιροσίμα και τρεις ημέρες αργότερα η δεύτερη ρίψη (Fat Man) στο Ναγκασάκι. 
Οι δύο αυτές ρίψεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων, σήμαναν όμως και το τέλος του 2ου παγκοσμίου πολέμου. 

Ίσως έχει ιστορική σημασία, ότι άκουσα τον ίδιο τον «πατέρα» της βόμβας 
υδρογόνου (βλέπε την επόμενη 34η Ενότητα) Edward Teller (Τέλλερ) να λέει 
μεταπολεμικά στη Γερμανική τηλεόραση: «…Δεν μπορώ να φανταστώ, ότι ένας 
Φυσικός, όπως είναι ο Γερμανός Χάιζενμπεργκ, δεν ήταν εις θέση να κατασκευάσει 
επίσης την πυρηνική βόμβα….», δημιουργώντας παθιασμένες συζητήσεις στη 
μεταπολεμική Γερμανία, για το εάν οι Γερμανοί Φυσικοί απέφυγαν να 
κατασκευάσουν ένα τέτοιο καταστρεπτικό όπλο. Η αλήθεια όμως είναι (και αυτό 
είναι αποδεδειγμένο, όποια ή  όποιος έχει ενδιαφέρον μπορεί να αποταθεί σε εμένα), 
ότι πράγματι δε μπόρεσαν. Όσο για τα λόγια του Τέλλερ ήσαν σίγουρα «homage» 
(δείγμα σεβασμού) στον άλλοτε Καθηγητή του Χάιζενμπεργκ. 

Σχάση (Διάσπαση) Πυρήνων. Παραγωγή Ενέργειας 
Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο κατά τη σχάση του πυρήνα του 

στοιχείου ουράνιο ελευθερώνεται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας. Η ελευθέρωση 
ενέργειας κατά τη σχάση ενός πυρήνα προέρχεται (όπως προαναφέραμε) από το 
γεγονός ότι το σύνολο της μάζας των σωματιδίων που δημιουργείται μετά τη 
διάσπαση, είναι μικρότερο από τη μάζα των σωματιδίων πριν από τη διάσπαση. Αυτό 
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όμως σημαίνει, ότι βάσει του τύπου του Αϊνστάιν (βλέπε σημερινή Ενότητα, 
Κεφάλαιο Μάζα και Ενέργεια, σελ. 326), η μάζα που χάθηκε κατά τη σχάση έχει σα 
συνέπεια τη δημιουργία αυτού του μεγάλου ποσού ενέργειας.  

Ελευθέρωση ενέργειας κατά τη σχάση ενός πυρήνα δεν επιτυγχάνεται με όλα τα 
στοιχεία αλλά μόνο με τη σχάση του πυρήνα των βαρέων στοιχείων από το σίδηρο με 
ατομικό αριθμό (αριθμός των πρωτονίων) Ζ = 26 και προς τα επάνω. Μάλιστα η 
ενέργεια που δημιουργείται είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
ατομικός αριθμός, δηλαδή όσο βαρύτερος είναι ο πυρήνας.  

Με τα ελαφρά στοιχεία με ατομικό αριθμό από 1 (υδρογόνο) μέχρι 26 (σίδηρος) 
μπορεί επίσης να απελευθερωθεί ενέργεια όχι όμως με τη σχάση αλλά αντίθετα με 
την συνένωση ή σύντηξη πυρήνων. Η δε ενέργεια που δημιουργείται κατά τη 
σύντηξη είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μικρότερος είναι ο ατομικός αριθμός, δηλαδή 
όσο ελαφρύτερος είναι ο πυρήνας.  

Την ενέργεια που ελευθερώνεται κατά τη σχάση ενός πυρήνα ουρανίου μπορούμε 
να την υποδιαιρέσουμε σε δύο μέρη: α) την ενέργεια που δημιουργείται σχεδόν 
ακαριαία. Αυτή αποτελείται από την κινητική ενέργεια που έχουν αφ’ ενός μεν οι δύο 
πυρήνες θραύσματα αφετέρου δε τα γρήγορα νέα νετρόνια που δημιουργήθηκαν κατά 
τη σχάση του αρχικού πυρήνα (βλέπε πυρηνική αντίδραση, σελ. 327). Επιπλέον η 
ενέργεια αυτή αποτελείται και από την ακαριαία εκπομπή ακτινοβολίας γ. Τα 
ποσοστά των επί μέρους αυτών ενεργειών ως προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια 
της σχάσης είναι 80%, 3% και 4% αντίστοιχα. β) την ενέργεια που ελευθερώνεται 
καθυστερημένα (ανάλογα με τους χρόνους ημιζωής) ως  συνέπεια της εκπομπής 
ακτινοβολίας β και γ από τους δύο πυρήνες θραύσματα. Τα αντίστοιχα ποσοστά των 
επί μέρους αυτών ενεργειών ως προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια της σχάσης 
είναι 4% και 4%. Στην ενέργεια που ελευθερώνεται καθυστερημένα ανήκουν και τα 
υπόλοιπα 5% (για να έχουμε 100%), με τη διαφορά  ότι τα σωματίδια που έχουν την 
ενέργεια αυτή και ονομάζονται νετρίνα είναι σωματίδια που δεν εξηγούνται από το 
απλοποιημένο ατομικό μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε.  

 Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ενέργειας που ελευθερώνεται κατά τη 
σχάση των πυρήνων του ουρανίου, αναφέρουμε συγκριτικά ότι από τη σχάση των 
πυρήνων μόνο ενός γραμμαρίου ουρανίου προκύπτει η ενέργεια που θα προέκυπτε 
από την καύση περίπου  6 500 000 γραμμαρίων λιγνίτη (ανάλογα βέβαια με το είδος 
του λιγνίτη). 

Μέχρι τώρα δημιουργήσαμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε στην 
επόμενη 34η Ενότητα να εξηγήσουμε πώς μπορούμε με την σχάση (διάσπαση) των 
πυρήνων των βαρέων στοιχείων (κυρίως του ουρανίου αλλά και του πλουτωνίου) να 
παράγουμε μεγάλα ποσά ενέργειας τόσο ελεγχόμενα (σε έναν Πυρηνικόν 
Αντιδραστήρα) όσο και ανεξέλεγκτα σε μία Ατομική (σωστότερα Πυρηνική) Βόμβα. 

Την επόμενη 34η Ενότητα θα κλείσουμε με την σύντηξη των πυρήνων των 
ελαφρών στοιχείων (του υδρογόνου) με την οποία μπορούμε επίσης να παράγουμε 
μεγάλα ποσά ενέργειας είτε ανεξέλεγκτα σε μία Βόμβα Υδρογόνου είτε όμως και 
ελεγχόμενα σε έναν Πυρηνικό Αντιδραστήρα Σύντηξης. Ο Αντιδραστήρας αυτός 
προβλέπεται να λύσει τα προβλήματα του Μέλλοντος της Ανθρωπότητας, όταν όλες 
οι άλλες μορφές ενέργειας δεν θα αρκούν. Παρεμπιπτόντως στη σύντηξη πυρήνων 
υδρογόνου βασίζεται η λειτουργία του Ήλιου μας. 
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34η  Ενότητα: 

Είσοδος Ακτινοβολιών στο Φυσικό Περιβάλλον Ι Ι. 
Διάσπαση των Πυρήνων των Βαρέων Στοιχείων. Πυρηνική 
Βόμβα. Πυρηνικός Αντιδραστήρας Biblis A. Ασφάλεια των 
Πυρηνικών Αντιδραστήρων. Ραδιενεργά Απόβλητα. 
Σύντηξη των Πυρήνων των Ελαφρών Στοιχείων. Βόμβα 
Υδρογόνου και Συνέπειες. Αντιδραστήρας Σύντηξης  
 

Ακόμη μία Απολογία 
Σχεδόν σε όλες τις τελευταίες Ενότητες Σας ζητώ συγνώμη για την αργοπορία από 
Ενότητα σε Ενότητα. Έτσι και σήμερα Σας ζητώ άλλη μια φορά συγνώμη για την 
αργοπορία μου. Ο λόγος είναι, ότι παρευρέθηκα σε μία εκδήλωση, όπου βραβεύτηκαν 
διεθνείς προσωπικότητες που έχουν διαπρέψει στον τομέα που υπηρετούν. Σε εμένα 
απενεμήθη το «Χρυσό Μετάλλιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» για τον τομέα της 
Επιστήμης. Και σίγουρα θα πείτε όλα καλά, και θα ήταν βέβαια όλα καλά, αν 
συγχρόνως με το Μετάλλιο δεν κολλούσε τόσο η Σύζυγός μου όσο και εγώ τον 
Κορονοϊό (παρά τα 4 εμβόλια που είχαμε κάνει και οι δύο μας). Έτσι 
απενεργοποιήθηκα για περισσότερες Εβδομάδες.  

Σύντομη Περίληψη της 33ης Ενότητας 
Στην 33η Ενότητα ξεκινήσαμε την περιγραφή της εισόδου των Ακτινοβολιών στο 
φυσικό Περιβάλλον. Όσα ανέφερα στην 33η Ενότητα, τα θεώρησα απαραίτητα, ώστε 
από το μεγάλο και όχι βέβαια ευκατανόητο Κεφάλαιο της Πυρηνικής Φυσικής (στα 
στενά πλαίσια μόνο 2 Ενοτήτων) να Σας έχω εξηγήσει τόσα, όσα είναι αναγκαία για 
να αποκτήσετε τέτοιες γνώσεις, ώστε να αντιληφθείτε έννοιες που δεν τις ξέρουν τα 
99% του πληθυσμού της οποιασδήποτε χώρας. Έτσι, αν κάτι στην 33η Ενότητα Σας 
έκανε να διερωτηθείτε, γιατί μας τα αναφέρει αυτά, η δικαιολογία είναι, ότι όλα όσα 
αναφέραμε στην 33η Ενότητα είναι αναγκαία, ώστε να γίνουν αντιληπτά όσα Σας 
υποσχέθηκα, ότι θα μάθετε. Έτσι εξηγήσαμε: 

1. Ότι όλη η φύση αποτελείται από μόνο 92 διαφορετικά υλικά που λέγονται 
στοιχεία.  

2. Ότι η μικρότερη μάζα κάθε στοιχείου, η οποία διατηρεί ακόμη τις χημικές της 
ιδιότητες λέγεται άτομο, δηλαδή αδιαίρετο (η ελληνική λέξη άτομο 
χρησιμοποιείται διεθνώς προς τιμήν των περισσοτέρων αρχαίων Ελλήνων 
φιλοσόφων, που είχαν υποστηρίξει αυτήν την ιδιότητα της ύλης). 

3. Την δομή του ατόμου των στοιχείων (βλέπε Σχήμα 18, σελ. 320), ότι δηλαδή 
το άτομο κάθε στοιχείου αποτελείται κατ' αρχάς από έναν πυρήνα. Ο πυρήνας 
αυτός αποτελείται από δύο ειδών σωματίδια, δηλαδή τα πρωτόνια (που είναι 
ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένα) και τα νετρόνια ή ουδετερόνια (που είναι 
ηλεκτρικώς ουδέτερα). Γύρω από τον πυρήνα του ατόμου στρέφονται πολύ 
μικρά σωματίδια που λέγονται ηλεκτρόνια (που είναι ηλεκτρικώς αρνητικά 
φορτισμένα). Το μέγεθος του θετικού ηλεκτρικού φορτίου ενός πρωτονίου 
είναι ακριβώς το ίδιο με το μέγεθος του αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου ενός 
ηλεκτρονίου. Επειδή όμως σε κάθε άτομο υπό κανονικές συνθήκες ο αριθμός 
των πρωτονίων είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων, κάθε άτομο είναι 
υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτρικώς ουδέτερο. 

4. Την φυσική και τεχνητή ραδιενέργεια. Στην τεχνητή ραδιενέργεια έγινε 
φανερό, ότι «βομβαρδίζοντας» τους πυρήνες ενός στοιχείου με πυρήνες του 
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στοιχείου ήλιο δημιουργείται ένας παραπλήσιος πυρήνας, δηλαδή ένα 
παραπλήσιο στοιχείο. Έχοντας όμως εξηγήσει, πώς λειτουργεί η τεχνητή 
ραδιενέργεια, μπορούμε να αντιληφθούμε πώς επετεύχθη τυχαία το ιστορικό 
γεγονός η «διάσπαση του ατόμου», η οποία βέβαια πρέπει να ονομάζεται 
ορθότερα η «διάσπαση του πυρήνα του ατόμου». Δηλαδή οι Χάαν και 
Στράσμαν μιμήθηκαν την τεχνητή ραδιενέργεια και «βομβάρδισαν» πυρήνες 
του στοιχείου ουράνιο (που είναι το βαρύτερο στοιχείο που υπάρχει στη φύση 
με 92 πρωτόνια) ελπίζοντας να δημιουργήσουν κάποιο τεχνητό στοιχείο κοντά 
στο ουράνιο και μετά από αυτό (Transurane). Αντ' αυτού όμως επειδή 
επέλεξαν ως αρχικό στοιχείο το βαρύτερο στοιχείο που υπάρχει στη φύση, 
δηλαδή το ουράνιο, επέτυχαν τη διάσπαση του πυρήνα του ουρανίου.    

5. Τις ακτινοβολίες α, β και γ, επειδή αυτές είναι το πρόβλημα, όταν εξετάζουμε 
την ρύπανση του Περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες.  

6. Πώς επετεύχθη η διάσπαση του πυρήνα των ατόμων  (βλέπε την πυρηνική 
αντίδραση στην 33η Ενότητα, σελ. 327). Δηλαδή οι Χάαν και Στράσμαν  
«βομβάρδισαν» τον πυρήνα του βαρύτερου στοιχείου που υπάρχει στη φύση, 
δηλαδή του ουρανίου (που τα άτομά του έχουν στον πυρήνα τους 92 
πρωτόνια) με γρήγορα νετρόνια και εντόπισαν μετά το πείραμα τα στοιχεία 
βάριο (που τα άτομά του έχουν στον πυρήνα τους 56 πρωτόνια) και κρυπτόν 
(που τα άτομά του έχουν στον πυρήνα τους 36 πρωτόνια). Από την πυρηνική 
αυτή αντίδραση προκύπτει επί πλέον, ότι μετά τη διάσπαση του πυρήνα των 
ατόμων του ουρανίου δημιουργούνται 3 νέα νετρόνια και ένα (μεγάλο) ποσό 
ενέργειας.  
Αυτά τα ανάφερα σκόπιμα, διότι η τελευταία φράση εξηγεί (όπως θα 
περιγράψουμε στην σημερινή μας 34η Ενότητα) γιατί είναι  δυνατή η 
εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας τόσο για ειρηνικούς σκοπούς σε έναν 
Πυρηνικό Αντιδραστήρα όσο και για πολεμικούς σκοπούς σε μία Πυρηνική  
(που εσφαλμένα ονομάζεται Ατομική) Βόμβα. 

7. Στη συνέχεια περιγράψαμε από ποια μέρη αποτελείται η ενέργεια που 
ελευθερώνεται κατά την διάσπαση των πυρήνων των βαρέων στοιχείων. Και 
αυτά τα ανάφερα σκόπιμα, διότι μόνο τότε θα αντιληφθείτε (όπως θα 
περιγράψουμε στην σημερινή μας 34η Ενότητα) γιατί ήταν καταστροφικό το 
ατύχημα είτε στο Τσερνομπίλ είτε στη Φουκουσίμα. 

8. Επίσης εξηγήσαμε, ότι  κατά την διάσπαση των πυρήνων των ατόμων 
δημιουργείται ένα ποσό ενέργειας που προκύπτει από το γεγονός, ότι το 
σύνολο της μάζας των σωματιδίων μετά τη διάσπαση του πυρήνα είναι 
μικρότερο από ότι πριν τη διάσπαση, οπότε βάσει του τύπου του Αϊνστάιν 
(βλέπε 33η Ενότητα, σελ 326) η μάζα που χάθηκε μεταβλήθηκε σε ενέργεια.  

9. Εξηγήσαμε επίσης, ότι ελευθέρωση ενέργειας κατά τη σχάση ενός πυρήνα δεν 
επιτυγχάνεται με όλα τα στοιχεία αλλά μόνο με τη σχάση του πυρήνα των 
βαρέων στοιχείων από τον σίδηρο με ατομικό αριθμό (αριθμός των 
πρωτονίων) Ζ = 26 και προς τα επάνω. Μάλιστα η ενέργεια που δημιουργείται 
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερος είναι ο ατομικός αριθμός, δηλαδή 
όσο βαρύτερος είναι ο πυρήνας. Γι' αυτό προκειμένου να κερδίσουμε ενέργεια 
από την διάσπαση των πυρήνων, χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα το βαρύτερο 
στοιχείο που υπάρχει στη φύση, δηλαδή το ουράνιο (που έχει στον πυρήνα 
του 92 πρωτόνια). 

10. Τέλος εξηγήσαμε, ότι με τα ελαφρά στοιχεία με ατομικό αριθμό από 1 
(υδρογόνο) μέχρι 26 (σίδηρος) μπορεί επίσης να απελευθερωθεί ενέργεια όχι 
όμως με τη σχάση αλλά αντίθετα με την συνένωση ή σύντηξη των πυρήνων. 
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Η δε ενέργεια που δημιουργείται κατά τη σύντηξη είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο 
μικρότερος είναι ο ατομικός αριθμός, δηλαδή όσο ελαφρύτερος είναι ο 
πυρήνας, δηλαδή ο πυρήνας του υδρογόνου. 

Τώρα έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να Σας εξηγήσω όσα Σας έχω υποσχεθεί: 
 

Α. Διάσπαση των Πυρήνων των Βαρέων Στοιχείων. 
Πυρηνική Βόμβα 

Όπως περιγράψαμε στην 33η Ενότητα, κατά τη διάσπαση των πυρήνων των βαρέων 
στοιχείων ελευθερώνεται ένα τεράστιο ποσό ενέργειας, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε για πολεμικούς είτε για ειρηνικούς σκοπούς. Μάλιστα 
εξηγήσιμε, ότι η ενέργεια που ελευθερώνεται είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο βαρύτερο 
είναι το στοιχείο οι πυρήνες του οποίου διασπώνται. Έτσι στη διάσπαση των 
πυρήνων σχεδόν αποκλειστικό ρόλο παίζει το βαρύτερο στοιχείο, δηλαδή το ουράνιο 
(αλλά και το πλουτώνιο).  

Για πολεμικούς σκοπούς περιγράψαμε στην 33η Ενότητα, σελ. 328 πώς έγινε η 
πρώτη δοκιμή της πυρηνικής βόμβας (Trinity-Test) στο Alamogordo του New 
Mexico, για να ακολουθήσει στην Ιαπωνία η πρώτη ρήψη (Little Boy) στις 6 
Αυγούστου του 1945 στη Χιροσίμα (βόμβα ουρανίου) και τρεις ημέρες αργότερα η 
δεύτερη ρίψη (Fat Man) στο Ναγκασάκι (βόμβα πλουτωνίου). 

Β. Διάσπαση των Πυρήνων των Βαρέων Στοιχείων. 
Πυρηνικός Αντιδραστήρας 

Τώρα θα ασχοληθούμε με την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας σε έναν 
πυρηνικό αντιδραστήρα. Η κύρια χρήση των πυρηνικών αντιδραστήρων είναι για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε έναν πυρηνικό ατμοηλεκτρικό 
σταθμό.  

Σε έναν Συμβατικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (βλέπε και Σχήμα 
19, σελ. 333) καίγεται σε ένα λέβητα με την παρουσία αέρα ένα συμβατικό καύσιμο 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο κ.λπ.). Με τη θερμότητα που παράγεται  
ζεσταίνεται νερό και μεταβάλλεται σε ατμό. Ο ατμός ρέει μέσα στα πτερύγια μίας 
στροβιλομηχανής και με αυτό τον τρόπο στρέφει τον άξονά της. Στον ίδιο άξονα είναι 
όμως συνδεδεμένη και μία ηλεκτρογεννήτρια, που έτσι στρέφεται και αυτή, 
παράγοντας  με αυτό τον τρόπο ηλεκτρική ενέργεια (όπως το δυναμό σε ένα 
ποδήλατο), που διανέμεται με το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στους καταναλωτές. 
Ο ατμός μετά την έξοδό του από τη στροβιλομηχανή οδηγείται στο ψυγείο, όπου 
ψύχεται και μεταβάλλεται σε νερό καταλήγοντας πάλι στο λέβητα για να γίνει ατμός. 
Η ψύξη του ατμού στο ψυγείο επιτυγχάνεται συνήθως με ένα κύκλωμα νερού, που 
μεταφέρει τη θερμότητα του ατμού μέσω ενός πύργου ψύξεως στην ατμόσφαιρα. 

Σε έναν Πυρηνικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας το μόνο που είναι 
διαφορετικό από τον συμβατικό ατμοηλεκτρικό σταθμό είναι, ότι η θερμότητα δεν 
παράγεται από την καύση ενός συμβατικού καυσίμου σε ένα λέβητα, αλλά από την 
σχάση των πυρήνων ενός βαρέος στοιχείου συνήθως ουρανίου στον πυρηνικό 
αντιδραστήρα. Έτσι κατά αναλογία είναι σύνηθες να μιλάμε και για την «καύση» 
ενός πυρηνικού καυσίμου, παρότι η παραγωγή θερμότητας στον πυρηνικό 
αντιδραστήρα, όπως εξηγήσαμε αναλυτικά, δεν έχει τίποτα κοινό με την καύση.   

α) Πυρηνικό «Καύσιμο». Ουράνιο 
Το σχάσιμο υλικό στους πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι (σχεδόν αποκλειστικά) το 
ουράνιο. Το ουράνιο είναι ένα γυαλιστερό ραδιενεργό βαρύ μεταλλικό στοιχείο. Στη 
φύση το ουράνιο συναντάται εκτός των άλλων και κοντά στην επιφάνεια της Γης, 
οπότε μπορεί να εξορυχτεί όπως το κάρβουνο, δηλαδή σε ανοικτό λατομείο ή σε 
υπόγειες στοές. 
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Το ορυκτό  αυτό ουράνιο περιέχει μόνο τα τρία ισότοπα του ουρανίου που 
περιγράψαμε στην 33η Ενότητα, σελ. 322 και μάλιστα στις ακόλουθες αναλογίες 
βάρους: 23492U142 (0,005%),  23592U143 (0,720%) και 23892U146. (99,275%) Από αυτά τα 
τρία ισότοπα του ουρανίου, αυτό που είναι σχάσιμο (στις συνθήκες που επικρατούν 
στους περισσότερους αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται στην πράξη) και 
επομένως  ενδιαφέρει άμεσα για τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων, είναι 
το 23592U143 που συναντάται σε ένα ποσοστό βάρους μόνο 0,720% στο συνολικό 
ορυκτό ουράνιο. Με άλλα λόγια, όταν έχουμε ένα κομμάτι ορυκτό ουράνιο, μόνο 
ένας στους περίπου 139 πυρήνες ουρανίου είναι σχάσιμος και αυτό συνηθέστατα δεν 
είναι ικανοποιητικό για τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων.  

Σε όλες όμως τις περιπτώσεις που δε χρησιμοποιείται φυσικό ουράνιο ως 
καύσιμο, το φυσικό ουράνιο πρέπει, πριν χρησιμοποιηθεί στον πυρηνικό 
αντιδραστήρα,  να υποστεί κάποια δύσκολη, αρκετά δαπανηρή και χρονοβόρο 
επεξεργασία (που βασίζεται συνήθως στον φυγοκεντρισμό) και λέγεται 
«εμπλουτισμός». Κατά τον εμπλουτισμό του φυσικού ουρανίου το ισότοπο 23592U143 
ενισχύεται από 0,720% σε τιμές μέχρι περίπου 5%. 

Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε γενικά στο πυρηνικό καύσιμο, που πρέπει να υπάρχει 
σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε πάλι γενικά στο τι 
άλλο πρέπει να υπάρχει σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα 

β) Επιβραδυντής 
Στην 33η Ενότητα, σελ. 327 περιγράψαμε πώς οι Χάαν και Στράσμαν «βομβάρδισαν» 
τους πυρήνες των ατόμων του στοιχείου ουράνιο, που είναι το πιο βαρύ στοιχείο που 
υπάρχει στη φύση , με γρήγορα νετρόνια και προέκυψε η πυρηνική αντίδραση της 
σελίδας 327. Δηλαδή στο πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα γρήγορο νετρόνιο και 
δημιουργήθηκαν 3 νέα νετρόνια.  

Κατά την διάσπαση των πυρήνων του ουρανίου προκύπτουν διαφόρων ειδών 
πυρηνικές αντιδράσεις. Σε όλες όμως αυτές τις πυρηνικές αντιδράσεις προκύπτουν 2 
έως 3 νέα νετρόνια. Έτσι μπορούμε να φανταστούμε, ότι υπό ειδικές συνθήκες τα 
νέα νετρόνια θα μπορούσαν να διασπάσουν νέους πυρήνες ουρανίου, έτσι ώστε να 
έχουμε αυτό που αποκαλούμε «αλυσιδωτή αντίδραση», δηλαδή συνεχή παραγωγή 
ενέργειας. Για να δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι ειδικές συνθήκες 

Τα νετρόνια, που προκύπτουν από την διάσπαση των πυρήνων του ουρανίου, 
έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Έτσι, η πιθανότητα αυτά τα γρήγορα νετρόνια να 
μπορέσουν να δημιουργήσουν νέες διασπάσεις πυρήνων ουρανίου είναι πολύ μικρή. 
Γι' αυτό για τη συνεχή διάσπαση πυρήνων ουρανίου, δηλαδή για την συνεχή 
παραγωγή ενέργειας σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα είναι απαραίτητο να 
επιβραδύνουμε τα νέα νετρόνια που δημιουργούνται κατά την διάσπαση των 
πυρήνων του ουρανίου.  

Προς τούτο  χρησιμοποιούμε «επιβραδυντές». Επιβραδυντής είναι ένα υλικό 
συνήθως νερό ή γραφίτης, το οποίο περιβάλλει το ουράνιο και έχει την ικανότητα να 
επιβραδύνει τα γρήγορα νετρόνια της σχάσης, δηλαδή να τους μειώνει την ταχύτητα, 
με μικρή όμως πιθανότητα ο ίδιος ο επιβραδυντής να ενσωματώνει νετρόνια. Με 
αυτά λοιπόν τα νετρόνια που έχουν μικρότερη ταχύτητα  από ότι αρχικά, δηλαδή 
τώρα περίπου 2 000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και τα αποκαλούμε θερμικά νετρόνια, 
επιτυγχάνουμε τη σχάση νέων πυρήνων ουρανίου, δηλαδή επιτυγχάνουμε την 
αλυσιδωτή αντίδραση. Με τον επιβραδυντή εξασφαλίσαμε την συνεχή σχάση των 
πυρήνων του ουρανίου, δηλαδή τη συνεχή δημιουργία ενέργειας στον πυρηνικό 
αντιδραστήρα. 
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γ) Ράβδοι Ελέγχου 
Ο συνήθης σκοπός όμως του πυρηνικού αντιδραστήρα είναι η ελεγχόμενη παροχή 
ενέργειας. Αυτό σημαίνει, ότι ανάλογα με τις ανάγκες μας άλλοτε θα θέλουμε 
λιγότερη και άλλοτε περισσότερη ενέργεια. Η περισσότερη ενέργεια μάλιστα μπορεί 
να παραχθεί και άθελά μας, αν ανεξάρτητα για ποιο λόγο οι σχάσεις των πυρήνων του 
ουρανίου γίνουν τόσο πολλές, ώστε οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται να 
πλησιάζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες για την ασφάλεια του 
αντιδραστήρα.  

Έτσι σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της 
ρύθμισης της ενέργειας που παρέχει. Αυτό επιτυγχάνεται προφανώς με τη ρύθμιση 
του αριθμού των σχάσεων των πυρήνων του ουρανίου, δηλαδή με τη ρύθμιση του 
αριθμού των νέων νετρονίων που διατίθενται προς περαιτέρω σχάσεις.  

Η ρύθμιση δε αυτή επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους. Μία δυνατότητα είναι 
μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα να υπάρχουν «ράβδοι ελέγχου» από ένα υλικό 
που απορροφά νετρόνια. Τέτοια υλικά είναι π.χ. το βόριο, το κάδμιο και το ίνδιο. 

  Όταν λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε την ισχύ του πυρηνικού αντιδραστήρα, 
βυθίζουμε τις ράβδους ελέγχου του πυρηνικού αντιδραστήρα  περισσότερο μέσα στον 
πυρηνικό αντιδραστήρα, το υλικό των ράβδων ελέγχου απορροφά περισσότερα νέα 
νετρόνια, ο αριθμός των σχάσεων των πυρήνων του ουρανίου μικραίνει και επομένως 
η ισχύς του πυρηνικού αντιδραστήρα μειώνεται.  

Το αντίθετο συμβαίνει, όταν θέλουμε να αυξήσουμε την ισχύ του πυρηνικού 
αντιδραστήρα. Δηλαδή τότε εξάγουμε τις ράβδους ελέγχου περισσότερο έξω από τον 
πυρηνικό αντιδραστήρα, το υλικό των ράβδων ελέγχου απορροφά λιγότερα νετρόνια, 
ο αριθμός των σχάσεων των πυρήνων του ουρανίου αυξάνεται  και επομένως 
αυξάνεται και  η ισχύς του πυρηνικού αντιδραστήρα.  

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι αναγκαίο να σταματήσει 
ακαριαία η λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα (π.χ. στην περίπτωση ενός 
σεισμού). Σ’ αυτή την περίπτωση βυθίζονται αυτόματα όλοι οι ράβδοι ελέγχου μέσα 
στον αντιδραστήρα και σταματούν τη λειτουργία του. 

Σε κάθε τύπο πυρηνικού αντιδραστήρα υπάρχουν, όπως περιγράψαμε στο 
Κεφάλαιο Β, σελ. 332, το πυρηνικό «καύσιμο», ο επιβραδυντής και οι ράβδοι 
ελέγχου. Όλα αυτά είναι μεν κοινά για σχεδόν όλους τους τύπους πυρηνικών 
αντιδραστήρων, πλην όμως η γεωμετρία, η κατανομή στο χώρο, τα συστήματα 
ασφάλειας κ.λπ. διαφέρουν από τύπο σε τύπο πυρηνικού αντιδραστήρα. Πάντως η 
περιοχή μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα που βρίσκονται το πυρηνικό «καύσιμο», 
ο επιβραδυντής και οι ράβδοι ελέγχου ονομάζεται καρδιά ή πυρήνας του 
αντιδραστήρα. Στο «Κεφάλαιο Ασφάλεια του Πυρηνικού Αντιδραστήρα», θα 
δείξουμε ένα Σκίτσο του πυρηνικού αντιδραστήρα. Εκεί μπορείτε να εντοπίσετε και 
την καρδιά ή τον πυρήνα του αντιδραστήρα (βλέπε Σχήμα 22, σελ.339). 

δ) Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων.  
Περιγραφή του Γερμανικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα Biblis A   

Υπάρχουν περισσότεροι τύποι πυρηνικών αντιδραστήρων. Εδώ θα περιοριστούμε για 
ευνόητους λόγους στην περιγραφή μόνο ενός τύπου που ονομάζεται «Πυρηνικός 
Αντιδραστήρας Ελαφρού Πεπιεσμένου Ύδατος». Ο πυρηνικός αντιδραστήρας 
ελαφρού πεπιεσμένου ύδατος είναι ο τύπος του αντιδραστήρα που είναι ο πιο 
διαδεδομένος παγκοσμίως (264 αντιδραστήρες σε σύνολο 436). Δηλαδή περίπου τα 
2/3 των πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης των πυρήνων του ουρανίου ανήκουν σ’ 
αυτόν τον τύπο (60,6% ως προς τον αριθμό των αντιδραστήρων και 65,4% ως προς 
τη συνολική ισχύ). Ο πιο χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος αυτού του είδους είναι ο 
Γερμανικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας Biblis A της Εταιρείας RWE Energie AG (της 
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οποίας ήμουν επί περίπου 20 χρόνια υπεύθυνος για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος). Όλες οι αναφορές σε νούμερα που ακολουθούν ισχύουν 
αποκλειστικά για τον Γερμανικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα Biblis A: 

Συνολική Ηλεκτρική Ισχύς. Συνολική Μάζα Ουρανίου. 
Ράβδοι Καυσίμου και Στοιχεία Καυσίμου. Ράβδοι Ελέγχου 

• Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς είναι 1 225 Μεγαβάτ. Είναι σκόπιμο 
βέβαια να γνωρίζετε, ότι με μία παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ 1 000 Μεγαβάτ 
μπορούμε χοντρικά να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού ενός 
εκατομμυρίου ανθρώπων. 

• Η συνολική μάζα ουρανίου είναι 102,7 τόνοι. Το πυρηνικό καύσιμο είναι 
εμπλουτισμένο ουράνιο, όπου ο εμπλουτισμός σε 23592U143 είναι 3,4%. Το 
πυρηνικό καύσιμο έχει τη μορφή διοξειδίου του ουρανίου, που είναι 
ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Έχει το σχήμα μικρών πεπιεσμένων 
δισκίων (pellets) με διάμετρο περίπου 10 mm και ύψος περίπου 15 mm. Τα 
δισκία αυτά του ουρανίου βρίσκονται το ένα επάνω στο άλλο μέσα σε ένα 
μεταλλικό σωλήνα ύψους 4,17 μέτρων που ονομάζεται «ράβδος καυσίμου». 
Το πυρηνικό καύσιμο είναι 
κατανεμημένο σε 193 μονάδες που λέγονται «στοιχεία καυσίμου». Ένα 
στοιχείο καυσίμου είναι μία τετράγωνη διάταξη 16×16=256 σωλήνων. Από 
αυτούς τους 256 σωλήνες οι 236 είναι ράβδοι καυσίμου (όπως τις 
περιγράψαμε προηγουμένως). Οι υπόλοιποι 20 σωλήνες είναι σωλήνες 
υποδοχής των ράβδων ελέγχου. Επομένως ο συνολικός αριθμός των ράβδων 
καυσίμου είναι 193 στοιχεία καυσίμου x 236 ράβδοι καυσίμου ανά στοιχείο 
καυσίμου = 45 548 ράβδοι. 

• Στον αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος συνηθισμένο νερό (όπου όμως έχουν 
αφαιρεθεί τόσο τα άλατα όσο και τα αέρια) περιβάλλει τις ράβδους του 
πυρηνικού καυσίμου. Έτσι το συνηθισμένο νερό παίζει καταρχάς το ρόλο του 
επιβραδυντή, δηλαδή του μέσου που επιβραδύνει τα νέα νετρόνια που 
παράγονται κατά την σχάση των πυρήνων του ουρανίου. Συγχρόνως όμως το 
συνηθισμένο αυτό νερό είναι το μέσο μέσα στο οποίο ελευθερώνεται η 
ενέργεια της σχάσης των πυρήνων, η οποία έχει τελικά τη μορφή της 
θερμότητας. Η παραγωγή αυτής της θερμότητας είναι βέβαια ο σκοπός της 
λειτουργίας του πυρηνικού αντιδραστήρα, αφού με αυτόν τον τρόπο 
πετυχαίνουμε ό,τι στον λέβητα ενός συμβατικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Από το ζεστό αυτό νερό πρέπει τέλος να παραχθεί ο 
ατμός που θα κινήσει τη στροβιλομηχανή. 

• Η περιοχή μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα που βρίσκονται το πυρηνικό 
καύσιμο (ράβδοι καυσίμου και στοιχεία καυσίμου), ο επιβραδυντής (νερό) και 
οι ράβδοι ελέγχου ονομάζεται καρδιά ή πυρήνας του αντιδραστήρα. Στο 
επόμενο Κεφάλαιο, που θα ασχοληθούμε με την ασφάλεια των πυρηνικών 
αντιδραστήρων θα χρησιμοποιήσουμε ένα σκίτσο του Biblis A (βλέπε Σχήμα 
22, σελ.339), όπου μπορείτε να εντοπίσετε εκτός των άλλων και την καρδιά ή 
πυρήνα του αντιδραστήρα. 

Ασφάλεια των Πυρηνικών Αντιδραστήρων 
Η λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα η οποία 
εκτός των άλλων θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τα μεγάλα προβλήματα που 
προκαλούνται, όταν γίνεται ένα ατύχημα σε έναν πυρηνικό εργοστάσιο. Η 
ιδιαιτερότητα αυτή προκύπτει από τα όσα περιγράψαμε στην 33η Ενότητα, σελ. 329 
(τίποτα από τα όσα αναφέραμε στην 33η Ενότητα δεν ήταν τυχαίο, αλλά ήταν 
απαραίτητο για τα όσα εξηγούμε στην σημερινή 34η Ενότητα): 
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Όπως αναφέραμε λοιπόν στην 33η Ενότητα, σελ.329, την ενέργεια που 
ελευθερώνεται κατά την σχάση των πυρήνων του ουρανίου μπορούμε να την 
υποδιαιρέσουμε σε δύο μέρη: α) την ενέργεια που δημιουργείται σχεδόν ακαριαία και 
β) την ενέργεια που ελευθερώνεται καθυστερημένα. 

α) Η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά τη σχάση ενός πυρήνα ουρανίου σχεδόν 
ακαριαία αποτελείται από την κινητική ενέργεια που έχουν αφ’ ενός μεν οι δύο 
πυρήνες θραύσματα αφετέρου δε τα γρήγορα νέα νετρόνια που δημιουργήθηκαν κατά 
τη σχάση του αρχικού πυρήνα (βλέπε πυρηνική αντίδραση, σελ. 327). Επιπλέον η 
ενέργεια αυτή αποτελείται και από την ακαριαία εκπομπή ακτινοβολίας γ. Τα 
ποσοστά των επί μέρους αυτών ενεργειών ως προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια 
της σχάσης είναι 80%, 3% και 4% αντίστοιχα, δηλαδή τα 87% της συνολικά 
παραγόμενης ενέργειας της σχάσης. Τα υπόλοιπα 13% της συνολικά παραγόμενης 
ενέργειας της σχάσης ελευθερώνεται καθυστερημένα. 

β) Η ενέργεια που ελευθερώνεται καθυστερημένα από τους δύο πυρήνες 
θραύσματα. προκύπτει ως εξής: Οι πυρήνες θραύσματα, που δημιουργήθηκαν κατά 
τη σχάση του πυρήνα του ουρανίου, είναι αμέσως μετά τη σχάση ασταθείς πυρήνες 
(σχετικά με τον αριθμό των νετρονίων που περιέχουν) και ευρίσκονται σε διέγερση. 
Αυτό σημαίνει, ότι οι ασταθείς αυτοί πυρήνες θα καταλήξουν σε μία ευσταθή 
κατάσταση πιθανότατα μετά από μία σειρά μεταπτώσεων σε λιγότερο ασταθείς 
πυρήνες και αντίστοιχων εκπομπών ακτινοβολίας β και γ. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
των επί μέρους αυτών ενεργειών ως προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια της 
σχάσης είναι: ακτινοβολία β 4% και ακτινοβολία γ 4%. Στην ενέργεια που 
ελευθερώνεται καθυστερημένα ανήκουν και τα υπόλοιπα 5% (για να έχουμε 100%), 
με τη διαφορά  ότι τα σωματίδια που έχουν την ενέργεια αυτή και ονομάζονται 
νετρίνα είναι σωματίδια που δεν εξηγούνται από το απλοποιημένο ατομικό μοντέλο 
που χρησιμοποιήσαμε.  
 Όλες αυτές όμως οι μεταπτώσεις πυρήνων και οι ραδιενεργές εκπομπές 
συντελούνται στον αντίστοιχο χρόνο ημιζωής τ (βλέπε 33η Ενότητα, σελ. 326). 
Δηλαδή στο χρόνο τ έχει μεταπέσει μόνο ο μισός αριθμός πυρήνων ενός ασταθούς 
πυρήνα στον αμέσως λιγότερο ασταθή πυρήνα. Και αυτό για όλους τους πυρήνες 
θραύσματα και για όλη τη σειρά εκπομπών ακτινοβολίας. Αυτό όμως σημαίνει, ότι 
ανάλογα με το σχάσιμο υλικό, ανάλογα με τους πυρήνες θραύσματα κ.λπ. ακόμη και 
μετά την παύση της λειτουργίας του αντιδραστήρα μέσα στον αντιδραστήρα 
συνεχίζουν ραδιενεργές σχάσεις εκπέμποντας ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας. Η 
θερμότητα αυτή εκπέμπεται για πολλά  χρόνια,  έστω και αν το ποσό αυτής της 
θερμότητας γίνεται με τον χρόνο συνεχώς μικρότερο. 

 Όταν λοιπόν τεθεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας εκτός λειτουργίας, ανεξάρτητα 
από το ποιος ήταν ο λόγος προς τούτο, πρέπει αμέσως να τεθεί σε λειτουργία ένα 
σύστημα συνεχούς ψύξης της καρδιάς του αντιδραστήρα, διαφορετικά η θερμοκρασία 
στην καρδιά του αντιδραστήρα συνεχώς θα αυξάνει, όπου στη χειρότερη περίπτωση 
θα λειώσει το πυρηνικό καύσιμο με καταστροφικές συνέπειες. 

Με αυτά που εξηγήσαμε προηγουμένως έχετε τα εφόδια να καταλάβετε τι συνέβη 
σε ένα από τα δύο μεγαλύτερα ατυχήματα στην ιστορία των πυρηνικών 
αντιδραστήρων.  

Κατ' αρχάς τα δύο αυτά ατυχήματα ήταν στο Τσερνομπίλ (πρώην Σοβιετική 
Ένωση) και στη Φουκουσίμα (Ιαπωνία). 

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τι συνέβη στη Φουκουσίμα. Την 1.3.2011 
συνέβη στην Ιαπωνία μία βιβλική καταστροφή, δηλαδή ένας σεισμός που 
συγκαταλέγεται στους 4 πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν μετρηθεί ποτέ παγκοσμίως 
και ο ισχυρότερος για την Ιαπωνία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 163 
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χιλιόμετρα βορειοανατολικά του πυρηνικού εργοστασίου Fukushima  (Φουκουσίμα) 
και το βάθος 24 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το πυρηνικό 
εργοστάσιο  (Φουκουσίμα)  είχε συνολικά έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες, όπου σε 
λειτουργία ήταν μόνο οι τρεις. Όλοι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες κοντά στο επίκεντρο 
του σεισμού (και οι πυρηνικοί αντιδραστήρες Φουκουσίμα 1, 2 και 3) αντέδρασαν 
όπως προβλέπεται και επιβάλλεται σε περίπτωση σεισμού, διακόπτοντας δηλαδή 
αυτόματα τη λειτουργία τους. Όπως όμως εξηγήσαμε προηγουμένως, όταν ένας 
πυρηνικός σταθμός τεθεί εκτός λειτουργίας, η παραγωγή θερμότητας συνεχίζεται για 
μήνες και χρόνια. Αυτή η θερμότητα πρέπει επομένως να απομακρύνεται, διότι 
διαφορετικά θα ήταν δυνατό ο πυρηνικός αντιδραστήρας να καταστραφεί και να 
καταλήξει ραδιενέργεια στο Περιβάλλον με καταστρεπτικές συνέπειες. Γι’ αυτό 
υπάρχει πάντα ένα σύστημα ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο σεισμός 
κατέστρεψε καταρχάς την εξωτερική παροχή ρεύματος.  Για την ειδική περίπτωση 
που θα υπάρξει διακοπή ρεύματος, επιβάλλεται να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστημα 
ψύξης (ντιζελοκίνητη  ηλεκτρογεννήτρια και αντλίες ). Και αυτό υπήρχε στη 
Φουκουσίμα και έτσι 13 από τις 14 ντιζελοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες (η μία 
επισκευαζόταν) ετέθησαν αυτόματα σε λειτουργία δίχως προβλήματα. Ο 
καταστροφικός όμως σεισμός δημιούργησε ένα τσουνάμι, που 49 λεπτά μετά το 
σεισμό έφτασε στην ακτή. Το τσουνάμι ύψους 13 έως 15 μέτρων υπερπήδησε το 
προστατευτικό τείχος ύψους 5,7 μέτρων του εργοστασίου της Φουκουσίμα που 
υπήρχε γι’ αυτό το σκοπό. Στη συνέχεια υπήρξε γενική διακοπή ρεύματος. Το 
χειρότερο όμως ήταν, ότι, επειδή τα 14 εφεδρικά συστήματα ψύξης ευρίσκονταν στον 
προαύλιο χώρο, το τσουνάμι τα παρέσυρε και αχρήστευσε τις ντιζελοκίνητες 
γεννήτριες και τις αντλίες. Χωρίς το σύστημα ψύξεως των αντιδραστήρων η συμφορά 
που ακολούθησε τις επόμενες ημέρες (εκρήξεις, μεγάλη διαρροή ακτινοβολίας κ.λπ.) 
ήταν αναμενόμενη. Αφού το σύστημα ψύξης των στοιχείων του καυσίμου δε 
λειτουργούσε, η θερμοκρασία στο εσωτερικό των αντιδραστήρων συνεχώς 
αυξανόταν με τις καταστροφικές συνέπειες  

Άδεια Λειτουργίας ενός Πυρηνικού Σταθμού 
Σε χώρες της Δύσης, προκειμένου να δοθεί ή άδεια λειτουργίας ενός πυρηνικού 
σταθμού, πρέπει να πληρούνται πολλές προϋποθέσεις για την ασφάλεια του 
πυρηνικού σταθμού. Στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ (π.χ. στο 
Τσερνομπίλ) επειδή όλα ορίζονταν κεντρικά δεν υπήρχαν (όπως θα δούμε στη 
συνέχεια) αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων. 

Στη συνέχεια θα Σας περιγράψω ποια εμπόδια διαθέτει ο Γερμανικός Πυρηνικός 
Αντιδραστήρας Biblis A προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση να καταλήξει 
ραδιενέργεια έξω από τον αντιδραστήρα. Ισχύει δε, ότι η Γερμανική Νομοθεσία είναι 
η αυστηρότερη παγκοσμίως εις ότι αφορά στην ασφάλεια από προβλήματα πυρηνικής 
ενέργειας.  

Υπάρχουν συνολικά 7 εμπόδια, τα οποία δεν επιτρέπουν να καταλήξει 
ραδιενέργεια έξω από τον αντιδραστήρα. Για την καλλίτερη κατανόηση Σας έχω 
φτιάξει ένα Σκίτσο του αντιδραστήρα Biblis A, όπου μπορείτε να εντοπίσετε όλα τα 
συστήματα ασφάλειας που θα αναφερθούν στη συνέχεια (βλέπε Σχήμα 22, σελ. 339). 

1. Όλα τα προϊόντα της σχάσης των πυρήνων του ουρανίου δημιουργούνται 
κατά τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα μέσα στα δισκία του 
ουρανίου. Ένα μέρος όμως της ακτινοβολίας και ένα μεγάλο ποσοστό των 
στερεών ραδιενεργών σωματιδίων παραμένουν μέσα στη στερεά κρυσταλλική 
δομή που έχουν τα κεραμικά δισκία του ουρανίου. Έτσι τα ίδια τα δισκία του 
ουρανίου αποτελούν ένα πρώτο παθητικό εμπόδιο, 
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2. Τα δισκία του ουρανίου βρίσκονται, όπως προαναφέραμε, κλεισμένα 
αεροστεγώς μέσα στις ράβδους του καυσίμου. Έτσι το μεταλλικό τοίχωμα των 
ράβδων του καυσίμου (πάχους 0,6 έως 0,8 mm) είναι ένα δεύτερο εμπόδιο. 

3. Ένα μέρος όμως της ακτινοβολίας αλλά και των ραδιενεργών σωματιδίων 
διαπερνά και το μεταλλικό τοίχωμα των ράβδων του καυσίμου, έτσι ώστε το 
ελαφρύ νερό που περιβάλλει τις ράβδους του καυσίμου είναι ραδιενεργό. 
Όπως έχουμε προαναφέρει, η περιοχή μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα που 
βρίσκονται το πυρηνικό καύσιμο (ράβδοι καυσίμου και στοιχεία καυσίμου), ο 
επιβραδυντής (νερό) και οι ράβδοι ελέγχου ονομάζεται καρδιά ή πυρήνας 
του αντιδραστήρα (βλέπε Σχήμα 22, σελ. 339). Επομένως όλη η καρδιά του 
πυρηνικού αντιδραστήρα είναι ραδιενεργή.  
Έτσι προκειμένου να εμποδιστεί η εκπομπή της ακτινοβολίας αυτής προς τα 
έξω η καρδιά βρίσκεται μέσα σε ένα δοχείο που λέγεται δοχείο πιέσεως του 
αντιδραστήρα (βλέπε Σχήμα 22, σελ. 339), το οποίο είναι ένα τρίτο εμπόδιο. 
Το δοχείο πιέσεως είναι κυλινδρικό  ύψους 13,25 μέτρων με διάμετρο 5 
μέτρων από ατσάλι πάχους 24,2 εκατοστών του μέτρου (!) και ζυγίζει περίπου 
550 τόνους (!). Παρεμπιπτόντως εδώ τελείωναν τα εμπόδια του 
Τσερνομπίλ, δηλαδή ότι ακολουθεί για έναν Γερμανικό πυρηνικό σταθμό δεν 
υπήρχε στο Τσερνομπίλ.  

4. Ένας κύλινδρος από προεντεταμένο σκυρόδεμα διαμέτρου 12 μέτρων, ύψους 
24 μέτρων και πάχους τοιχωμάτων 2,10 μέτρων προστατεύει το χώρο έξω από 
αυτόν από την άμεση ακτινοβολία του αντιδραστήρα. Ο κύλινδρος αυτός 
ονομάζεται «βιολογική θωράκιση», διότι έξω από αυτόν η ακτινοβολία είναι 
τόσο μικρή, ώστε δεν δημιουργεί πρόβλημα στους ανθρώπους του 
εργοστασίου. Η «βιολογική θωράκιση» είναι το τέταρτο εμπόδιο.   

5. Το δοχείο πιέσεως, η  «βιολογική θωράκιση» αλλά και ολόκληρο  το 
πρωτεύον κύκλωμα νερού περιβάλλονται από το πέμπτο εμπόδιο, δηλαδή ένα 
κυλινδρικό κτήριο από προεντεταμένο σκυρόδεμα με εξωτερική διάμετρο 42 
μέτρων, πάχος τοιχώματος 0,80 μέτρου και ύψος 24 μέτρων ή 34 μέτρων (εάν 
ληφθεί υπόψη και η κάλυψη του εναλλάκτη θερμότητας που παράγεται ο 
ατμός). Το κτήριο αυτό ονομάζεται στα γερμανικά Τrümmerschutzzylinder 
(βλέπε Σχήμα 22, σελ. 339), δηλαδή «κύλινδρος προστασίας από θρύψαλα». 
Και πράγματι έχει το σκοπό να εμποδίσει την έξοδο από αυτό το χώρο σε 
κομμάτια από σωλήνες, δοχεία και λοιπά εξαρτήματα σε περίπτωση 
ατυχήματος στο εσωτερικό του αντιδραστήρα.  

6. Επειδή όμως τίποτα δεν είναι τέλειο, θα ήταν δυνατό μερικά από τα κομμάτια 
των πυρήνων (που προαναφέραμε, ότι προκύπτουν κατά την διάσπαση των 
πυρήνων του ουρανίου), να διαφύγουν προς τα έξω και από τoν 
Τrümmerschutzzylinder. Έτσι υπάρχει έξω από τον Τrümmerschutzzylinder το 
έκτο εμπόδιο. Αυτό είναι ένα σφαιρικό δοχείο από χάλυβα διαμέτρου 56 
μέτρων με πάχος του τοιχώματός του 3 εκατοστά του μέτρου που περικλείει 
όλα, όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα. Το δοχείο αυτό ονομάζεται δοχείο 
ασφαλείας (βλέπε Σχήμα 22, σελ. 339) και προφυλάσσεται από το εσωτερικό 
του αντιδραστήρα με τον Τrümmerschutzzylinder, από δε το Περιβάλλον του 
πυρηνικού σταθμού με το επόμενο και τελευταίο έβδομο εμπόδιο.  

7. Παρ’ όλα αυτά επομένως υπάρχει και το έβδομο εμπόδιο, δηλαδή το «κτήριο 
εγκλωβισμού» ή και διεθνώς containment. Αυτό είναι το εξωτερικό 
περίβλημα του πυρηνικού σταθμού από προεντεταμένο σκυρόδεμα πάχους 
ενός μέτρου με θεμέλιο πάχους τριών μέτρων. Το  κτήριο εγκλωβισμού εκτός 
των άλλων προστατεύει τον πυρηνικό σταθμό από εξωτερικούς κινδύνους 
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(π.χ. πτώση αεροπλάνου, σεισμό κ.λπ.). Αποτελεί όμως και ένα τελευταίο 
έβδομο εμπόδιο από ανεξέλεγκτη εκπομπή ακτινοβολίας στο Περιβάλλον. 

 
Εδώ τελειώσαμε με την περιγραφή του Κεφαλαίου Διάσπαση των Πυρήνων των 
Βαρέων Στοιχείων και μάλιστα τόσο με την εφαρμογή στην πυρηνική βόμβα, όσο και 
για ειρηνικούς σκοπούς σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. 

Πρέπει όμως να παραδεχτώ, ότι ποτέ μέχρι τώρα όταν περιγράφω την Ρύπανση 
και την Προστασία του Περιβάλλοντος (εκτός πανεπιστημιακού επιπέδου) δεν έχω 
διηγηθεί τόσα πολλά για την ειρηνική εφαρμογή της Διάσπασης των Πυρήνων των 
Βαρέων Στοιχείων σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Αυτό έχει σχέση με το γεγονός, 
ότι είμαι πεπεισμένος, ότι, εάν μία Αναγνώστρια ή ένας Αναγνώστης της Ιστοσελίδας 
μου την έχει παρακολουθήσει σε 34 Ενότητες και επί δύο χρόνια, είναι κάτι ιδιαίτερο 
και ότι αξίζει μία περιγραφή σαν να ακούει Παραδόσεις σε ένα Πανεπιστήμιο για 
Πυρηνική Φυσική. Να είστε όμως βέβαιες και βέβαιοι, ότι ορισμένα από αυτά που 
περιγράψαμε στις δύο τελευταίες Ενότητες δεν διδάσκονται ούτε στο Πανεπιστήμιο. 

Ραδιενεργά Απόβλητα 
Με τον όρο ραδιενεργά απόβλητα ονομάζουμε οτιδήποτε προκύπτει από την 

ενασχόληση με ραδιενεργά υλικά και δε μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί είτε 
προσωρινά είτε ποτέ πια. Ενασχόληση με ραδιενεργά υλικά προκύπτει στην εξόρυξη 
των πυρηνικών «καυσίμων», στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στα εργοστάσια 
κατασκευής πυρηνικών όπλων, στα κέντρα ερευνών, στη βιομηχανία και στην 
ιατρική. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό  ραδιενεργών αποβλήτων, όμως ως προς την 
δραστικότητα και όχι ως προς τον όγκο, ανήκει στα ραδιενεργά απόβλητα, που 
προκύπτουν από τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων. Γι’ αυτό στη συνέχεια 
θα ασχοληθούμε μόνο με αυτά. 

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές  φορές, το σχάσιμο ισότοπο του ουρανίου είναι το 
23592U143. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα η 
ποσότητα του 23592U143 συνεχώς μικραίνει (ως απόρροια των συνεχών διασπάσεων 
των πυρήνων του), έτσι ώστε μετά από ένα χρονικό διάστημα το υπάρχον 23592U143 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά για την παραγωγή ενέργειας. Το ουράνιο 
που χρησιμοποιείται στους πυρηνικούς αντιδραστήρες (εκτός από ελάχιστες 
εξαιρέσεις βρίσκεται μέσα στις ράβδους καυσίμου (περισσότερες των οποίων μαζί 
αποτελούν ένα στοιχείο καυσίμου) Έτσι τα στοιχεία καυσίμου των οποίων το 
23592U143  δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά πρέπει να αντικατασταθούν 
με καινούργια στοιχεία καυσίμου. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται υπό κανονικές 
συνθήκες μετά από 3 έως 5 χρόνια Τα χρησιμοποιημένα στοιχεία καυσίμου είναι 
ραδιενεργά απόβλητα κα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

Όπως όμως εξηγήσαμε αρκετές φορές, οι ράβδοι και επομένως και τα στοιχεία 
του καυσίμου ακόμη και όταν σταματήσουμε τη λειτουργία του πυρηνικού 
αντιδραστήρα συνεχίζουν να είναι σε ισχυρό βαθμό ραδιενεργά και να εκπέμπουν 
θερμότητα.  

Έτσι τα πυρηνικά απόβλητα τοποθετούνται για κάποιο χρονικό διάστημα 
καταρχάς σε μία δεξαμενή αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων. Η 
δεξαμενή αυτή περιέχει νερό, που πρέπει επίσης συνεχώς να ψύχεται, για να 
αποβάλλει τη συνεχώς δημιουργούμενη θερμότητα. Ο χρόνος αυτός είναι κατά μέσον 
όρο 5 χρόνια, στην πράξη όμως μπορεί να είναι από 4 έως 15 χρόνια και είναι τόσος 
όσος είναι απαραίτητος για να μπορεί να γίνει η μεταφορά τους προκειμένου να 
καταλήξουν στην τελική αποθήκευσή τους. 
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Η δεξαμενή αποθήκευσης χρησιμοποιημένων πυρηνικών καυσίμων βρίσκεται 
πάντα κοντά στους πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω των προβλημάτων που θα 
προέκυπταν  κατά τη μεταφορά τους μακριά από τον πυρηνικό αντιδραστήρα, αφού 
πρέπει συνεχώς να ψύχονται. 

Ο τόπος της τελικής αποθήκευσης είναι συνήθως κενές στοές σε υπόγεια 
αλατωρυχεία (που έχει βέβαια εξορυχτεί ήδη το αλάτι) και βρίσκονται σε βάθος 
περίπου 1000 μέτρα. 

Η τελική αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων είναι μαζί με τα προβλήματα 
που προκύπτουν από ένα πυρηνικό ατύχημα (βλέπε Τσερνομπίλ και Φουκουσίμα), οι 
κύριοι λόγοι για τους οποίους η ειρηνική χρήση  της πυρηνικής ενέργειας με τη 
βοήθεια πυρηνικών αντιδραστήρων δεν κυριάρχησε  στην παγκόσμια παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Θα κλείσουμε το Κεφάλαιο των Ακτινοβολιών με την Περιγραφή της Σύντηξης 

των Πυρήνων των Ελαφρών Στοιχείων και μάλιστα τόσο με την εφαρμογή στην 
βόμβα υδρογόνου, όσο και για ειρηνικούς σκοπούς σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα 
σύντηξης πυρήνων υδρογόνου. 

Γ. Σύντηξη των Πυρήνων των Ελαφρών Στοιχείων. 
Από τους πυρήνες των 92 στοιχείων που υπάρχουν στη φύση μπορούν να 
ελευθερωθούν τεράστια ποσά ενέργειας (όπως έχουμε περιγράψει περισσότερες 
φορές στην 33η και 34η Ενότητα) με δύο τρόπους: 

1. Με την διάσπαση των πυρήνων των βαρέων στοιχείων (δηλαδή στοιχείων που 
έχουν στον πυρήνα τους 26 πρωτόνια, δηλαδή ο σίδηρος και επάνω). 

2. Με την σύντηξη των πυρήνων των ελαφρών στοιχείων (δηλαδή στοιχείων που 
έχουν στον πυρήνα τους λιγότερα των 26 πρωτονίων, δηλαδή κάτω από τον 
σίδηρο). 

Τα τεράστια αυτά ποσά ενέργειας προκύπτουν από το γεγονός, ότι το σύνολο της 
μάζα; των σωματιδίων μετά τη διάσπαση ή την σύντηξη των πυρήνων είναι 
μικρότερο από ότι πριν τη διάσπαση ή την σύντηξη, οπότε βάσει του τύπου του 
Αϊνστάιν (βλέπε 33η Ενότητα, Κεφάλαιο Μάζα και Ενέργεια, σελ 326) η μάζα που 
χάθηκε μεταβλήθηκε σε ενέργεια. 

Όπως δε έχουμε περιγράψει επίσης περισσότερες φορές στην 33η και 34η 
Ενότητα, η ενέργεια που προκύπτει από τη διάσπαση των πυρήνων είναι τόσο 
μεγαλύτερη, όσο βαρύτεροι είναι οι πυρήνες, έτσι ώστε η διάσπαση πυρήνων 
πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με τους πυρήνες του βαρύτερου στοιχείου 
που υπάρχει στη φύση, δηλαδή με τους πυρήνες του ουρανίου (που έχουν 92 
πρωτόνια). Αντίστροφα, η ενέργεια που προκύπτει από τη σύντηξη των πυρήνων 
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο ελαφρότεροι είναι οι πυρήνες, έτσι ώστε η σύντηξη 
πυρήνων πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με τους πυρήνες του ελαφρότερου 
στοιχείου που υπάρχει στη φύση, δηλαδή με τους πυρήνες του υδρογόνου (που έχουν 
1 πρωτόνιο).   

Η διάσπαση των πυρήνων είναι ένα ευκολότερο πρόβλημα από ότι η σύντηξη 
των πυρήνων, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. 

Οι πυρήνες των ατόμων είναι (όπως έχουμε περιγράψει περισσότερες φορές στην 
33η και 34η Ενότητα) ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένοι, αφού αποτελούνται από 
πρωτόνια που είναι ηλεκτρικώς θετικά φορτισμένα και νετρόνια που είναι 
ηλεκτρικώς ουδέτερα . Έτσι, αν θέλουμε να ενώσουμε 2 πυρήνες υδρογόνου και τους 
πλησιάσουμε, αυτοί απωθούνται, αφού έχουν το ίδιο ηλεκτρικό θετικό φορτίο. 
Μάλιστα  οι πυρήνες αυτοί απωθούνται τόσο ισχυρότερα, όσο πιο κοντά πλησιάζουν 
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μεταξύ τους. Έτσι η σύντηξη πυρήνων επιτυγχάνεται, αν οι πυρήνες βρεθούν υπό 
πολύ μεγάλη πίεση και θερμοκρασία. 

Η σύντηξη των πυρήνων του στοιχείου υδρογόνο σε πυρήνες του στοιχείου ήλιο 
είναι η αιτία για την οποία ο Ήλιος μας και όλα τα αστέρια εκπέμπουν τεράστια ποσά 
ενέργειας υπό τη μορφή ακτινοβολίας (βλέπε π.χ. 6η Ενότητα, σελ. 48). Στο κέντρο 
του Ήλιου η σύντηξη των πυρήνων του υδρογόνου επιτυγχάνεται, επειδή επικρατούν 
θερμοκρασίες 10 εκατομμυρίων (!) βαθμών Κελσίου υποβοηθούμενη (η σύντηξη) και 
από τις τεράστιες πιέσεις που επικρατούν εκεί λόγω της βαρύτητας του Ήλιου. Για να 
επιτευχθεί σύντηξη πυρήνων υδρογόνου επάνω στη Γη, είναι απαραίτητες (λόγω των 
μικρότερων πιέσεων που μπορούν να δημιουργηθούν στη Γη) θερμοκρασίες της 
τάξης όχι των 10 αλλά 100 εκατομμυρίων (!) βαθμών Κελσίου. 

Όπως κατά τη διάσπαση των πυρήνων έτσι και κατά τη σύντηξη των πυρήνων η 
ενέργεια που ελευθερώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ελεγχόμενα σε ένα 
Πυρηνικό Αντιδραστήρα Σύντηξης είτε μη ελεγχόμενα π.χ. σε μία βόμβα υδρογόνου. 
Και στις δύο περιπτώσεις οι πυρήνες που χρησιμοποιούνται για τη σύντηξη είναι τα 
δύο ισότοπα του στοιχείου υδρογόνο το δευτέριο και το τρίτιο, βλέπε 33η Ενότητα, 
σελ. 322.  Αυτός είναι και ο λόγος που με ανάγκασε να εισαγάγω στην 33η Ενότητα 
την έννοια «Ισότοπα ενός Στοιχείου» παρά το ότι η έννοια αυτή δεν ανήκει στις 
εύκολες έννοιες, αλλά δεν μπορούμε να αναφερόμαστε δίχως αυτήν στη σύντηξη 
πυρήνων. Όπως εξηγήσαμε εκεί, το σύμβολο του δευτέριου είναι 21H1, δηλαδή το 
δευτέριο είναι ένα ισότοπο του στοιχείου υδρογόνο, ο πυρήνας του οποίου περιέχει 
ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο και επομένως δύο νουκλεόνια. Αντίστοιχα το 
σύμβολο του τρίτιου είναι 31H2 , δηλαδή το τρίτιο είναι ένα ισότοπο του στοιχείου 
υδρογόνο, ο πυρήνας του οποίου περιέχει ένα πρωτόνιο και δύο νετρόνια και 
επομένως τρία νουκλεόνια. 

Η πυρηνική αντίδραση σύντηξης του δευτέριου και του τρίτιου δίνεται από τη 
σχέση: 
 
21H1  +  31H2  →  42Ηe2  +  10n1   +  ενέργεια ,      
 
που σημαίνει, ότι συνενώνεται ένας πυρήνας δευτέριου με ένα πυρήνα τρίτιου και 
δημιουργούν ένα πυρήνα του στοιχείου ήλιο και ένα νετρόνιο ελευθερώνοντας μία 
μεγάλη ποσότητα ενέργειας. 

Βόμβα Υδρογόνου 
Ισχύς Εκρηκτικών Όπλων 

Μέχρι το 1945 η δράση όλων των εκρηκτικών όπλων ήταν συνέπεια ενέργειας, που 
προερχόταν από χημικές αντιδράσεις διαφόρων υλικών, κατά τις οποίες οι πυρήνες 
των ατόμων έμεναν αναλλοίωτοι. Επειδή σχεδόν όλα αυτά τα εκρηκτικά περιείχαν 
και το εκρηκτικό ΤΝΤ (τρινιτροτολουόλιο), ήταν και είναι σύνηθες την ενέργεια ενός 
εκρηκτικού να την συγκρίνουμε με την εκρηκτική ενέργεια μίας ποσότητας ΤΝΤ. 
Έτσι π.χ. η εκρηκτική ενέργεια ενός τόνου ΤΝΤ είναι η ενέργεια που προκύπτει από 
την έκρηξη ενός τόνου ΤΝΤ, δηλαδή μίας μάζας ΤΝΤ με ειδικό βάρος 1,65 και 
επομένως, αν είχε τη μορφή ενός κύβου, θα είχε πλευρά μήκους 84,63 εκατοστά του 
μέτρου. 

Με την 1η δοκιμαστική έκρηξη της πυρηνικής βόμβας  στο Alamogordo του New 
Mexico το 1945 και τις δύο ρίψεις που ακολούθησαν στη Χιροσίμα και στο 
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας (βλέπε 33η Ενότητα, σελ.328), εγκαινιάστηκε η χρήση 
όπλων, κατά την έκρηξη των οποίων στις αντιδράσεις που έλαβαν χώρα (σ’ αυτές τις 
3 περιπτώσεις) διασπάσθηκαν οι πυρήνες των ατόμων, με αποτέλεσμα (βάσει των 
όσων εξηγήσαμε στην 33η Ενότητα, σελ. 328 ) να ελευθερωθεί ένα τεράστιο ποσό 
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ενέργειας. Το ποσό ενέργειας που ελευθερώθηκε στις εκρήξεις αυτές αντιστοιχούσε 
σε 13 000 έως 21 000 ! τόνους ΤΝΤ. 

Αλλά τα πράγματα «αγρίεψαν» ακόμη περισσότερο. Στις 31 Οκτωβρίου του 1952 
έγινε από την Αμερική στα νησιά Μάρσαλ η πρώτη ρίψη της βόμβας υδρογόνου. Το 
ποσό ενέργειας που ελευθερώθηκε αντιστοιχούσε στη έκρηξη 10 400 000 ! τόνων 
ΤΝΤ. 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, για να επιτευχθεί σύντηξη 
πυρήνων υδρογόνου επάνω στη Γη, είναι απαραίτητες θερμοκρασίες της τάξης των 
100 εκατομμυρίων (!) βαθμών Κελσίου. Και διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν επάνω στη Γη τέτοιες θερμοκρασίες; Και όμως είναι δυνατόν!: Την 
πρώτη βόμβα υδρογόνου την κατασκεύασαν οι Αμερικανοί και συγκεκριμένα την 
κατασκεύασε, μετά από μία μεγαλοφυή ιδέα που είχε, ο επιστήμονας με τις 
περισσότερες τιμές και αξιώματα που έδωσε ποτέ η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο 
Αμερικανός Φυσικός Edward Teller (Τέλλερ). 

 Η μεγαλοφυής ιδέα του Τέλλερ ήταν, ότι η βόμβα υδρογόνου περιείχε και μία 
ατομική βόμβα (δηλαδή βόμβα διάσπασης πυρήνων του ουρανίου), η οποία 
εκρήγνυται πρώτα και χρησιμεύει σαν πυροκροτητής για τη βόμβα υδρογόνου, αφού 
δημιουργεί τις τεράστιες θερμοκρασίες και πιέσεις που είναι αναγκαίες.  

Ο Τέλλερ γεννήθηκε στην Ουγγαρία και σπούδασε σε περισσότερα Γερμανικά 
Πανεπιστήμια και μάλιστα έχοντας εκτός των άλλων Καθηγητή του τον περίφημο 
Γερμανό Φυσικό Werner Heisenberg (Χάιζενμπεργκ). Επειδή όμως ήταν Εβραίος στο 
θρήσκευμα, εγκατέλειψε τη Γερμανία και πήγε στην Αμερική. Εκεί εργάστηκε κατ' 
αρχάς στο περίφημο «Σχέδιο Μανχάταν» υπό τον χαρισματικό Φυσικό Robert 
Oppenheimer  (Οπενχάιμερ). Αργότερα ο Τέλλερ έγινε ο Φυσικός με τη μεγαλύτερη 
πολιτική επιρροή του 20ού  αιώνα (εκτός των άλλων συμβούλευε και επηρέαζε τον 
Πρόεδρο Ρόναλντ Ρήγκαν σε προβλήματα εξοπλισμών). 

Επιβάρυνση του Περιβάλλοντος 
από τις Πυρηνικές Βόμβες Σχάσης και Σύντηξης 

Η επιβάρυνση του Περιβάλλοντος από τις εκρήξεις των βομβών με πυρηνικές 
μεταβολές (σχάση ή σύντηξη) είναι πολλαπλή. Οι επιπτώσεις στο Περιβάλλον, που 
θα αναφέρουμε στη συνέχεια, εξαρτώνται τόσο στο απόλυτο μέγεθός τους, όσο όμως 
και στη σχετική τους βαρύτητα από τον τρόπο της έκρηξης, δηλαδή αν η έκρηξη 
έγινε στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος ( προκειμένου να καταστραφούν 
υπόγεια εργοστάσια, καταφύγια κ.λπ.) ή υποθαλάσσια. Σε περίπτωση δε που η 
έκρηξη έγινε στην ατμόσφαιρα πολύ σημαντικό είναι το ύψος από το έδαφος που 
έγινε η έκρηξη. Οι επιπτώσεις λοιπόν στο Περιβάλλον είναι οι ακόλουθες: 

α) Κρουστικό Κύμα 
Από το σημείο της έκρηξης της πυρηνικής βόμβας εξαπλώνεται προς όλες τις 
διευθύνσεις (σε σχήμα σφαίρας) ένα κρουστικό κύμα, δηλαδή ένα κύμα πολύ ισχυρής 
πίεσης. Υπολογίζεται, ότι περίπου το 50 έως 60% της ενέργειας της πυρηνικής 
έκρηξης μετατρέπεται στο κρουστικό κύμα.  

Συνέπεια αυτού του κρουστικού κύματος είναι η απόλυτη ισοπέδωση του τοπίου      
στο σημείο της έκρηξης. Όσο δε απομακρυνόμαστε από το σημείο της έκρηξης, 
συμβαίνουν τα εξής: Γενική καταστροφή όλων των υπέργειων κτηρίων, καταστροφή 
ή σοβαρές ζημιές των κτηρίων από μπετόν και θάνατος των περισσοτέρων κατοίκων. 

Το κρουστικό κύμα είναι επίσης η αιτία για πυρκαγιές που προκαλούνται από την 
καταστροφή αγωγών αερίου, ηλεκτρικών καλωδίων και σε αποθήκες καυσίμων. 

β) Θερμική και Φωτεινή Ακτινοβολία 
Υπολογίζεται, ότι περίπου το 35% της ενέργειας της πυρηνικής έκρηξης μετατρέπεται 
σε θερμική και φωτεινή ακτινοβολία. 
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Η θερμική ακτινοβολία είναι τόσο ισχυρή, ώστε στο έδαφος κάτω από την 
πυρηνική έκρηξη (σε περίπτωση μίας εναέριας έκρηξης) ζώντες οργανισμοί καίγονται 
ακαριαία δίχως να μπορεί να γίνει αναγνώρισής τους, ενώ μέταλλα εξατμίζονται. 

Τα εγκαύματα που προκαλεί μία πυρηνική έκρηξη στον άνθρωπο σε διάφορες 
αποστάσεις από το σημείο της έκρηξης γίνονται βέβαια λιγότερο σοβαρά, όσο πιο 
πολύ απομακρυνόμαστε από το σημείο της έκρηξης. 

Τα εγκαύματα που προκαλεί μία πυρηνική έκρηξη στον άνθρωπο σε μία 
συγκεκριμένη απόσταση από την έκρηξη γίνονται λιγότερο σοβαρά, όταν ανάμεσα 
στον άνθρωπο και την έκρηξη επικρατεί υγρασία ή υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια 
(π.χ. σκόνη), διότι υγρασία και αιωρούμενα σωματίδια απορροφούν τη θερμότητα και 
την λιγοστεύουν. Αντίθετα τα εγκαύματα γίνονται πιο σοβαρά, όταν ανάμεσα στον 
άνθρωπο και την έκρηξη υπάρχει χιόνι, πάγος, λευκή άμμος ή νέφωση επάνω από το 
σημείο της έκρηξης.  

Εάν κοιτάξει κάποιος προς το σημείο της έκρηξης, είτε ακριβώς κατά την 
χρονική στιγμή της έκρηξης είτε λίγο μετά, τότε μπορεί ανάλογα με την απόσταση να 
χάσει το φως του είτε μόνιμα είτε παροδικά. 

γ)  Άμεση Πυρηνική Ακτινοβολία 
Η  άμεση πυρηνική ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το σημείο 
της πυρηνικής έκρηξης κατά τη διάρκεια του πρώτου λεπτού της ώρας. Αποτελείται 
δε κυρίως από ελεύθερα νετρόνια, που προέρχονται από τις πυρηνικές αντιδράσεις 
σχάσης και σύντηξης, καθώς και από ακτινοβολία γάμμα. 

δ) Έμμεση Πυρηνική Ακτινοβολία 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως από την πυρηνική έκρηξη προκύπτουν διάφορα 
ραδιενεργά στοιχεία, τα οποία εξ ορισμού εκπέμπουν διάφορες ακτινοβολίες.  

Τα βαριά ραδιενεργά στοιχεία εναποτίθενται γρήγορα στο έδαφος, όπου ανάλογα 
με τη διάρκεια ζωής των μπορούν να δημιουργούν προβλήματα στην περιοχή επί 
πολύ χρόνο.  

Τα πιο ελαφριά ραδιενεργά στοιχεία όμως αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και 
μπορούν με τον άνεμο να μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις δημιουργώντας 
προβλήματα μακριά από την έκρηξη. Αν δε περάσουν κάτω από ένα σύννεφο την 
ώρα που βρέχει μπορεί να μολύνουν το έδαφος επάνω στο οποίο καταλήγουν, τα ζώα, 
τα φυτά ακόμη και το υπόγειο νερό. 

ε) Ηλεκτρομαγνητικός Παλμός 
Σε μία πυρηνική έκρηξη ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό παλμό τη δημιουργία ενός 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, του οποίου η συμπεριφορά είναι όπως η συμπεριφορά 
μίας αστραπής, μόνο ότι τώρα η ηλεκτρική τάση είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στην 
περίπτωση της αστραπής και πολύ μικρότερης χρονικής διάρκειας.  

Γι’ αυτό τα αλεξικέραυνα συστήματα δεν μπορούν να προστατεύσουν τα δίκτυα 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τα τηλεφωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα τις βλάβες 
στην ηλεκτροδότηση, στα τηλέφωνα, στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς, στις οικιακές συσκευές, στις ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ. 
 

Από όσα προαναφέραμε έγιναν κατανοητές  οι καταστροφικές επιπτώσεις που θα 
είχε για την ανθρωπότητα η χρήση των πυρηνικών όπλων. Αυτό όμως ακριβώς είναι 
και ο λόγος  για τον οποίο τα τελευταία περίπου 80 χρόνια απεφεύχθη ένας πόλεμος 
μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Μήπως λοιπόν η ανακάλυψη αυτών των 
καταστρεπτικών πυρηνικών όπλων είχε σα συνέπεια την αποφυγή παγκοσμίων 
πολέμων; Η απάντηση είναι ναι, όσο δεν παρουσιασθεί κάποιος σίγουρα τρελός, που 
θα διανοηθεί να τα χρησιμοποιήσει. 
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Δ. Ελεγχόμενη Σύντηξη των Πυρήνων των Στοιχείων. 
Πυρηνικός Αντιδραστήρας Σύντηξης 

Στις προσπάθειες που καταβάλλει ο άνθρωπος για την παραγωγή ενέργειας από την 
ελεγχόμενη σύντηξη πυρήνων σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σύντηξης οι πυρήνες 
που χρησιμοποιούνται για τη σύντηξη είναι τα δύο ισότοπα του στοιχείου υδρογόνο 
το δευτέριο και το τρίτιο (βλέπε σελ. 322). Όπως εξηγήσαμε εκεί, το σύμβολο του 
δευτέριου είναι 21H1, δηλαδή το δευτέριο είναι ένα ισότοπο του στοιχείου υδρογόνο, 
ο πυρήνας του οποίου περιέχει ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο και επομένως δύο 
νουκλεόνια. Αντίστοιχα το σύμβολο του τρίτιου είναι 31H2 , δηλαδή το τρίτιο είναι 
ένα ισότοπο του στοιχείου υδρογόνο, ο πυρήνας του οποίου περιέχει ένα πρωτόνιο 
και δύο νετρόνια και επομένως τρία νουκλεόνια. 

Η πυρηνική αντίδραση σύντηξης του δευτέριου και του τρίτιου δίνεται από τη 
σχέση: 
 
21H1  +  31H2  →  42Ηe2  +  10n1   +  ενέργεια ,      
 
που σημαίνει, ότι συνενώνεται ένας πυρήνας δευτέριου με ένα πυρήνα τρίτιου και 
δημιουργούν ένα πυρήνα του στοιχείου ήλιο και ένα νετρόνιο ελευθερώνοντας μία 
μεγάλη ποσότητα ενέργειας. 

Υπολογίζεται ότι ένα χιλιόγραμμο τέτοιου υλικού (δευτέριου και τρίτιου) 
παράγει το ίδιο ποσό ενέργειας με δέκα εκατομμύρια χιλιόγραμμα ορυκτών 
καυσίμων.  

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε λίγο με τη λειτουργία του πυρηνικού 
αντιδραστήρα σύντηξης. Όπως αναφέραμε στη σελίδα 343 , για να επιτευχθεί η 
σύντηξη των πυρήνων του δευτέριου και του τρίτιου σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα 
σύντηξης απαιτούνται θερμοκρασίες 100 εκατομμυρίων (!) βαθμών Κελσίου και 
πιέσεις επίσης εκατομμυρίων (!) ατμοσφαιρών. Αυτό δημιουργεί τεράστια 
προβλήματα, όπως π.χ. το πώς θα εξευρεθεί η απαιτούμενη ενέργεια για τη 
δημιουργία αυτών των θερμοκρασιών και πιέσεων ή πως θα κρατηθεί το μείγμα από 
το «καύσιμο» και τα προϊόντα του (αυτό το μείγμα στις θερμοκρασίες αυτές λέγεται 
πλάσμα) μακριά από τοιχώματα, που αυτόματα τα τοιχώματα θα έλιωναν κ.λπ. Η 
λύση αυτών των προβλημάτων επιτυγχάνεται συνήθως με τη χρήση ισχυρών 
μαγνητικών πεδίων, παρότι εξετάζονται και άλλες λύσεις όπως π.χ. με πολύ ισχυρά 
λέιζερ. Την 21η Νοεμβρίου του 2006 υπεγράφη στο Παρίσι Σύμφωνο, με το οποίο 
εγκρίθηκε η κατασκευή στο Κανταράς της Γαλλίας του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού  
Πειραματικού Αντιδραστήρα (ITER). Η ονομασία ITER προήλθε καταρχάς από τα 
αρχικά των λέξεων «International Thermonuclear Experimental Reactor». Σήμερα 
όμως χρησιμοποιείται η λέξη iter (με μικρά γράμματα) και εκλαμβάνεται απλώς ως 
λέξη, η οποία στα λατινικά σημαίνει «ο δρόμος».   

Η συμφωνία υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, 
Κίνα, Ν. Κορέα και Ρωσία. Σήμερα συνεργάζονται 35 χώρες, πίσω από τις οποίες 
βρίσκονται 5 000 εταιρείες με 15 000 υπαλλήλους από όλο τον κόσμο. Το όλο 
εγχείρημα έχει στοιχίσει ήδη 20 δισεκατομμύρια Ευρώ (εκ των οποίων το 46% θα το 
προσφέρει η Ε.Ε, ενώ η κάθε μία από τις χώρες που προαναφέρθηκαν θα προσφέρει 
9%.) και είναι η πιο δαπανηρή διεθνής επιστημονική προσπάθεια. Ως «καύσιμο» θα 
χρησιμοποιηθεί δευτέριο και τρίτιο. Η δε δημιουργία και η κράτηση του πλάσματος 
μακριά από τα τοιχώματα θα επιτευχθεί με τη βοήθεια ισχυρών μαγνητικών πεδίων. 
Η κατασκευή του πειραματικού αυτού αντιδραστήρα προβλεπόταν να τελειώσει 
περίπου το 2020, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί ακόμη. Εάν μετά με τα πειράματα όλα 
πάνε καλά, τότε περί το 2050 θα κατασκευαστεί αντιδραστήρας, ο οποίος θα 
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αποδεικνύει, ότι είναι δυνατή η ελεγχόμενη παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια της 
σύντηξης. 

Δε θα ασχοληθούμε περισσότερο με την ελεγχόμενη σύντηξη πυρήνων. Είναι μεν 
βέβαιο, ότι αυτή η μορφή ενέργειας θα μπορούσε να λύσει μακροχρόνια τις 
ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας. Ο λόγος όμως που εγκαταλείπουμε αυτό το 
ενδιαφέρον Κεφάλαιο είναι, ότι όταν ήμουν νεαρός φοιτητής δηλαδή πριν περίπου 60 
χρόνια, έμαθα ότι ενέργεια από την σύντηξη θα κερδίζαμε μετά από …περίπου 50 
χρόνια, ό,τι δηλαδή περίπου (αλλά κάπως καλλίτερα) λέμε και σήμερα. 

Πριν όμως εγκαταλείψουμε αυτό το Κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με αυτό 
ακριβώς, που είναι το κυρίως αντικείμενο της παρούσης Ιστοσελίδας, δηλαδή με την 
εξέταση αυτής της ενδιαφέρουσας μορφής ενέργειας σε σχέση με την επιβάρυνση του 
Περιβάλλοντος.  

Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ θετικά. Διότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας 
σύντηξης δεν εκπέμπει καθόλου καυσαέρια, κάτι που γίνεται κατά την παραγωγή 
ενέργειας με τη βοήθεια της καύσης συμβατικών ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Όπως δε περιγράψαμε εκτενώς στην Ιστοσελίδα μας, τα 
καυσαέρια αυτά επηρεάζουν αρνητικά τόσο τον άνθρωπο, όσο και το φυσικό 
Περιβάλλον (αέρα, νερό, έδαφος, κτήρια, φυτά, ζώα κ.λπ.). Επί πλέον το διοξείδιο 
του άνθρακα, που παράγεται κατά την καύση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων 
είναι η κύρια αιτία για το «ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου» και για την 
επερχόμενη κλιματική αλλαγή, που σχετίζεται με αυτό. 

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας σύντηξης σε σύγκριση με έναν πυρηνικό 
αντιδραστήρα σχάσης δε διατρέχει τον κίνδυνο, εάν χαθεί ο έλεγχος να «λειώσει», με 
καταστρεπτικές συνέπειες για το Περιβάλλον όπως π.χ. εκπομπή μεγάλων ποσών 
βλαβερής ραδιενέργειας, βλέπε π.χ. Τσερνομπίλ,  σελ. 325 και Φουκουσίμα, σελ. 337. 
Διότι, για να διατηρηθεί η λειτουργία του αντιδραστήρα σύντηξης, πρέπει να 
καταβάλλεται μία τόσο μεγάλη προσπάθεια, ώστε στην παραμικρή διαταραχή η 
σύντηξη αμέσως διακόπτεται.  

Επίσης τα «καύσιμα» του αντιδραστήρα σύντηξης είναι δευτέριο (μη 
ραδιενεργού) και τρίτιο (ραδιενεργού) Έτσι, δεν έχουμε τις επικίνδυνες μεταφορές 
τόσο των πυρηνικών καυσίμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία όσο και των 
πυρηνικών αποβλήτων σε τακτά διαστήματα μετά τη χρήση των πυρηνικών 
καυσίμων, που αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες 
σχάσης. Επίσης μετά το τέλος της λειτουργίας ενός αντιδραστήρα σύντηξης (μετά 
από περίπου 30 χρόνια λειτουργίας) τα υλικά, από τα οποία αποτελείται και τα οποία 
είναι ραδιενεργά, υπολογίζεται, ότι θα έχουν πολύ πολύ μικρότερο χρόνο ημιζωής 
από ότι ενός αντιδραστήρα σχάσης. Ο χρόνος ημιζωής του τρίτιου 
(αντιπροσωπευτικού για τον πυρηνικό αντιδραστήρα σύντηξης) είναι τ =12,32 χρόνια 
ενώ π.χ. του Πλουτωνίου (αντιπροσωπευτικού για τον πυρηνικό αντιδραστήρα 
σχάσης) 23994Pu145 είναι τ = 24 100 χρόνια. 
 
Αγαπητή Αναγνώστρια, Αγαπητέ Αναγνώστη, 
Φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού αισίως στο τέλος του σκοπού που θέσαμε πριν 
περίπου 2 χρόνια, δηλαδή να Σας περιγράψω όλα όσα έχουν σχέση με τη ρύπανση 
και την προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος. 

Όπως όμως Σας προανήγγειλα στο τέλος της 32ης Ενότητας, θα ακολουθήσουν 5 
Άρθρα μου, τα οποία έχω ήδη δημοσιεύσει στο παρελθόν με τον γενικό τίτλο: «Πώς 
βλέπει ένας Έλληνας που έχει ζήσει εκτός Ελλάδας αυτά που συμβαίνουν σήμερα 
στη  χώρα μας». 
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Επίλογος 
 

Πριν από περίπου 2 χρόνια ξεκινήσαμε ένα ταξίδι, προκειμένου να γνωρίσουμε πώς 

δημιουργείται η Ρύπανση του Περιβάλλοντος και πώς επιτυγχάνεται η Προστασία 

του. 

Κατ' αρχάς ευχαριστώ τον καλό Θεό μας, για το ότι μας αξίωσε να φέρουμε 

εις πέρας αυτή τη σίγουρα ενδιαφέρουσα αποστολή. Αυτό δεν είναι βέβαια 

αυτονόητο, αφού εκτός των άλλων εγώ στις 07.02.2023 γίνομαι 85 ετών.  

Στον Πρόλογο της Ιστοσελίδας μας είχα αναφέρει, ότι το όλο έργο θα 

ολοκληρωθεί σε περίπου 50 Ενότητες. Χρειαστήκαμε όμως μόνο 34 Ενότητες. Αυτό 

δε σημαίνει, ότι ασχοληθήκαμε με λιγότερη ύλη. Αντίθετα μάλιστα, περιγράψαμε 

περισσότερη ύλη από ότι στις Ραδιοφωνικές μου Εκπομπές. Η αιτία είναι η εξής: Στις 

Ραδιοφωνικές Εκπομπές με τις οποίες έχω περιγράψει στο παρελθόν 3 φορές όλη την 

ύλη γύρω από τη Ρύπανση και την Προστασία του Περιβάλλοντος, χρειαζόμουν 

περίπου 50 ημίωρες Εκπομπές. Έτσι υπολόγισα επίσης περίπου 50 Ενότητες. Ο 

χρόνος όμως διάρκειας μίας Ραδιοφωνικής Εκπομπής είναι τελείως συγκεκριμένος, 

έτσι ώστε σε κάθε Ραδιοφωνική Εκπομπή χρησιμοποιούσα περίπου 6 Σελίδες 

κειμένου. Σε μία Ενότητα όμως δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός, έτσι ώστε 

ορισμένες Ενότητες είχαν περισσότερες Σελίδες, προκειμένου π.χ. να ολοκληρωθεί 

ένα Κεφάλαιο (π.χ. 16η Ενότητα 12 Σελίδες, 10η Ενότητα 13 Σελίδες, 34η Ενότητα 18 

Σελίδες). 

Αποτελεί δε για μένα ιδιαίτερη ικανοποίηση, το ότι πολλές Αναγνώστριες και 

πολλοί Αναγνώστες παρακολούθησαν την εξέλιξη της Ιστοσελίδας από την Αρχή 

μέχρι το Τέλος, δηλαδή για περισσότερα από 2 χρόνια. Αυτό το έχω αντιληφθεί από 

πολλές συζητήσεις που έχω κάνει. 

Στην 31η Ενότητα, σελ. 297 είχα αναφέρει, ότι μετά το τέλος της ύλης  θα 

ακολουθήσουν 5 Άρθρα μου, τα οποία έχω ήδη δημοσιεύσει στο παρελθόν με τον 

γενικό τίτλο: «Πώς βλέπει ένας Έλληνας που έχει ζήσει εκτός Ελλάδας αυτά που 

συμβαίνουν σήμερα στη  Χώρα μας». Βέβαια τα 5 αυτά Άρθρα θα τα 

επικαιροποιήσω. 

 

Η αρχική εικόνα της Ιστοσελίδας μου έχει επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου. 

Έτσι έχουν προστεθεί π.χ. οι Τίτλοι Διάλεξη 1, Διάλεξη 2 και Παρουσίαση βιβλίου. 

Η Διάλεξη 1 και η Διάλεξη 2 είναι Διαλέξεις που έκανα διαδικτυακά κατά τη 

διάρκεια της δημιουργίας της Ιστοσελίδας μου και οργανώθηκαν από την 

«International Hellenic Association». Αφορούν δε στο «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 

και στην Κλιματική Αλλαγή» και στην «Τρύπα του Όζοντος» αντίστοιχα. Η 

Παρουσίαση βιβλίου είναι μία Διάλεξη την οποία έκανα στην Αίγινα πριν τη 

δημιουργία της Ιστοσελίδας μου, όταν με κάλεσαν εκεί να παρουσιάσω το Βιβλίο 

μας. Το σημαντικό της Παρουσίασης βιβλίου είναι, ότι ενώ οι Διαλέξεις 1 και 2 

αφορούν σε  2 μόνο Κεφάλαια, η Παρουσίαση βιβλίου είναι μία περιληπτική 

Περιγραφή όλων των Κεφαλαίων του Βιβλίου μας, διάρκειας μίας ώρας και 

σαράνταενός λεπτών. 

 

Στην αρχική εικόνα της Ιστοσελίδας μου προσετέθη τελευταία και ο Τίτλος Άρθρα. 

Εκεί θα βρίσκονται τα 5 Άρθρα που ανέφερα προηγουμένως. 

 




