
«Η ακτινογραφία δεν είναι 
φωτογραφία». Η 

ακτινοβολία στην ζωή μας.
• Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών σχολικού έτους 2017-2018 στο μάθημα 

της φυσικής  γενικής παιδείας



Μέρος πρώτο:
Πρόλογος.

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και την διασαφήνιση των
βασικών όρων που σχετίζονται με το θέμα της ακτινοβολίας, την επιρροή τόσο της
ίδιας όσο και αυτών στην καθημερινή ζωή μας και πως μπορούμε να
προστατευτούμε αποτελεσματικά από τις αρνητικές επιρροές που έχουν. Σκοπός
μας είναι να μπορούν οι μαθητές να τις κατανοήσουν αυτές καθαυτές και τις
εφαρμογές τους, δηλαδή το πως τους επηρεάζουν.



Μέρος δεύτερο

Εισαγωγή στις έννοιες της εργασίας.



Ενδογενής ακτινοβολία.
Ως ενδογενής ορίζεται η ακτινοβολία που προκύπτει από έκλυση του φυσικού
αερίου ραδονίου, σε κλειστούς, μη αεριζόμενους χώρους όπως τα σπίτια μας
ή εν γένει σε οποιονδήποτε, κατασκευασμένο από άνθρωπο κλειστό χώρο. Το
ραδόνιο, χημικό στοιχείο στο οποίο ευθύνεται η ύπαρξη αυτής της
ακτινοβολίας, θεωρείται επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία καθώς υπάρχει
στο έδαφος και μπορεί να συγκεντρωθεί στο εσωτερικό των κτηρίων που δεν
αερίζονται αρκετά. Ευθύνεται για την πρόκληση καρκίνου του πνεύμονα: αν
και έχει μικρό χρόνο ημιζωής, διασπάται σε άλλα ραδιενεργά στοιχεία τα
οποία έχουν χρόνο ημιζωής δεκαετιών, με αποτέλεσμα η εισπνοή ραδονίου
από κάποιον να αποτελεί συνεχή κίνδυνο για την υγεία του.

Συγκέντρωση ραδονίου στην Ελλάδα.



Ακτίνες Χ

Αποτελεί την πιο καλά μελετημένη μορφή ακτινοβολίας και το «κόκκινο
πανί» για τους περισσότερους από εμάς. Πέραν των γνωστών πηγών,
σε μικρά επίπεδα εκλύεται και από λιγότερο «ύποπτους» παράγοντες,
όπως οι φθορίζουσες συσκευές (λάμπες, ρολόγια), οι τηλεοράσεις, τα
ακτινοσκοπικά μηχανήματα των αεροδρομίων, ραδιενεργά ιχνοστοιχεία
σε άσφαλτο, κάρβουνο και καπνό (tobacco) ή στη φύση.
Σε μικρές δόσεις προκαλούνται ελάχιστα ευρήματα, με το πιο σύνηθες
την παροδική μείωση των λευκοκυττάρων, ενώ έκθεση σε σημαντικές
δόσεις την «ασθένεια της ακτινοβολίας» (radiation sickness), εγκαύματα,
έως και θάνατο σε σύντομο διάστημα

Οι ακτίνες Χ πρωταρχικά χρησιμοποιήθηκαν από την Ιατρική ως
διαγνωστικό εργαλείο με τη μορφή της ακτινογραφίας και από
τη Φυσική και τη Χημεία με τη μορφή της κρυσταλλογραφίας. Όμως, οι
ακτίνες Χ ανήκουν στις ιονίζουσες ακτινοβολίες, αφού η ενέργειά τους
είναι ικανή να προκαλέσει τον ιονισμό
(διέγερση) ατόμων και μορίων από αριθμό εσωτερικών
τους ηλεκτρονίων. Επομένως παρουσιάζει κινδύνους βλαβών σε
ζωντανούς οργανισμούς και όχι μόνο.



Κοσμική ακτινοβολία

Οι κοσμικές ακτίνες ή κοσμική ακτινοβολία είναι μία
κατηγορία ακτινοβολίας που αποτελείται από σωματίδια υψηλών ενεργειών τα
οποία παράγονται σε κάποιο μέρος του Σύμπαντος μακριά από τη Γη και
προσκρούουν στην ατμόσφαιρα της Γης με ανιχνεύσιμα αποτελέσματα. Μία
από τις κύριες πηγές, ίσως και μοναδική, των κοσμικών ακτινών είναι
οι υπερκαινοφανείς αστέρες (supernova), οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την
έκλυση τεραστίων ποσοτήτων ενεργειών.

Oι κοσμικές ακτίνες αποτελούνται κυρίως από ατομικούς πυρήνες, δηλαδή
θετικά ηλεκτρικώς φορτισμένα σωματίδια, με αναλογία 87% πρωτόνια,
12% σωμάτια άλφα (πυρήνες ηλίου) και λίγους βαρύτερους πυρήνες (οι σχετικές
περιεκτικότητες είναι συγκρίσιμες με τις ηλιακές). Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό
των κοσμικών ακτινών είναι ακτίνες γ (φωτόνια) πολύ υψηλών
ενεργειών, ηλεκτρόνια και νετρίνα.



Ραδιενέργεια

Ραδιενέργεια είναι το φαινόμενο της εκπομπής σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από
τους πυρήνες ορισμένων χημικών στοιχείων, που γι' αυτό το λόγο ονομάζονται ραδιενεργά. Από τα περίπου
2500 νουκλίδια που είναι γνωστά στην επιστήμη, λιγότερα από 300 είναι ραδιενεργά.

Τα άτομα των ραδιενεργών στοιχείων φέρουν ασταθείς πυρήνες, οι οποίοι έχουν ατομικό αριθμό 82 και άνω,
όπως το πολώνιο (Po) (στοιχεία δηλαδή που είναι βαρύτερα από τον μόλυβδο). Τούτο σημαίνει πως αυτοί
μπορούν να διασπαστούν αυθόρμητα διότι οι πυρηνικές ελκτικές δυνάμεις που τους ασκούνται είναι
ασθενέστερες λόγω της μεγάλης απόστασης. Κατά τον αυθόρμητο μετασχηματισμό ενός πυρήνα
απελευθερώνεται πυρηνική ακτινοβολία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ραδιενεργός διάσπαση. Η ακτινοβολία
συνίσταται σε σωματίδια άλφα (ή ακτίνες α), σωματίδια βήτα (ή ακτίνες β) και ακτινοβολία γάμμα (ή ακτίνες γ). Η
ακτινοβολία γάμμα φέρει συνήθως την περισσότερη ενέργεια από τα προϊόντα των ραδιενεργών διασπάσεων.
Γενικά όλα τα προϊόντα της διάσπασης μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για την ισορροπία της λειτουργίας
των ζωντανών οργανισμών, προκαλώντας συχνά μεταλλάξεις και ανωμαλίες.



Ακτινοβολία α,β,γ (ιονίζουσες 
ακτινοβολίες)

Οι ιονίζουσες (α–β– γ ακτινοβολίες) αλληλεπιδρούν με την ύλη μεταφέροντας 
ηλεκτρόνια, σαν «νόμισμα ενέργειας». Λόγω της μεγάλης διεισδυτικότητάς τους 

επηρεάζουν τη ζωή και λειτουργία των κυττάρων μέσω χειραγώγησης του DNA. Τα πιο 
επιρρεπή κύτταρα είναι όσα βρίσκονται σε φάση αντιγραφής, όσα δηλαδή 

πολλαπλασιάζονται περισσότερο. 

Αποτέλεσμα, βλάβες του DNA με ή χωρίς δυνατότητα επιδιόρθωσης (στην τελευταία 
περίπτωση συνήθως με απόρριψη ιστού όπως στην ακτινοθεραπεία) και πιο 

σημαντικά, μεταλλάξεις του DNA με πιθανή ανάπτυξη καλοηθών ή κακοηθών όγκων 
και γενετικών αλλοιώσεων. Ευπρόσβλητοι ιστοί είναι το δέρμα & τα επιθήλια (π.χ. 

γαστρεντερικός, ή ρινικός βλεννογόνος), τα λευκά αιμοσφαίρια και ο αιμοποιητικός 
μυελός των οστών. Αξίζει να αναφερθεί ότι βλάβες πραγματοποιούνται σε όλους τους 
ιστούς, καθώς και ότι σε βάθος χρόνου αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα καρκίνου 

(κυρίως θυρεοειδή και μαστού) και λευχαιμίας.

Τέτοιες είναι η ορατή ακτινοβολία, η υπεριώδης ακτινοβολία και οι ακτινοβολία του 
λέιζερ.



“

”
Μέρος Τρίτο

Εφαρμογές των εννοιών στην ζωή μας.



Ασφάλεια μιας ακτινογραφίας.

Η υπέρμετρη έκθεση στην ακτινοβολία των ακτινογραφιών μπορεί να 
ανεβάσει ελάχιστα τις πιθανότητες που διαθέτετε για καρκίνο στην 

μετέπειτα ζωή σας. Επίσης, εάν τα γεννητικά σας όργανα εκτεθούν στην 
ακτινοβολία, μπορούν να προκληθούν αλλοιώσεις στα αναπαραγωγικά 

σας κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά μπορεί μετά να μεταφερθούν από γενιά σε 
γενιά προκαλώντας προβλήματα σε απογόνους.

Τα παιδιά είναι κι αυτά πιο ευαίσθητα στην ακτινοβολία από ό,τι οι ενήλικες. 
Κάθε πρόταση για διαγνωστική εξέταση ενός παιδιού αξιολογείται 

προσεκτικά για να προσδιοριστεί η ανάγκη του κάθε παιδιού και να 
αποφευχθεί η εμφάνιση ασθενειών που αποκόμισε το παιδί από την συχνή 

έκθεσή του σε ακτινογραφίες.

Η υπέρμετρη έκθεση εγκύων γυναικών στην ακτινοβολία των 
ακτινογραφιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο έμβρυο, όπως 

οι γενετικές ανωμαλίες και η εμφάνιση παιδικού καρκίνου. 



Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας;

Η μεγαλύτερη φυσική απειλή για τα
σπίτια μας είναι, όπως προαναφέρθηκε,
το ραδόνιο. Το ραδόνιο,
απελευθερώνεται από την ραδιενεργό
διάσπαση του ουρανίου, που βρίσκεται
στα πετρώματα και στο έδαφος. Όταν
απελευθερωθεί, διαφεύγει από τους
πόρους και τις ρωγμές των πετρωμάτων,
και εισέρχεται στην ατμόσφαιρα. Άοσμο,
αθέατο και χωρίς γεύση, καθώς είναι το
ραδόνιο, δεν μπορεί να ανιχνευθεί από
τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Το πρόβλημα με το ραδόνιο, είναι
γνωστό εδώ και πολλές δεκαετίες στο
εξωτερικό. Στη χώρα μας πολύ
πρόσφατα άρχισε ν' απασχολεί
εντονότερα τους ειδικούς. 50.000 άτομα
περίπου πεθαίνουν κάθε χρόνο στον
πλανήτη μας από καρκίνο εξαιτίας του
ραδονίου. Σύμφωνα με έρευνες, 12
σημεία του Ελληνικού χώρου ξεπερνούν
κατά πολύ τα όρια ασφαλείας και 25 τα
όρια κινδύνου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι
περιοχές με την μεγαλύτερη
συσσώρευση ραδονίου στην Ελλάδα
είναι: το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η
Μύκονος, η Ξάνθη, η Καβάλα, η
Δράμα και η Κοζάνη



Πώς εισέρχεται στα σπίτια το ραδόνιο;
Το ραδόνιο εισέρχεται στα υφιστάμενα κτίρια από τις ρωγμές στο 
σκυρόδεμα, η από τις οπές που διανοίγονται στο σκυρόδεμα του 
δαπέδου η στους τοίχους για να περάσουν οι σωληνώσεις των 

αποχετεύσεων και της ύδρευσης και δεν έχουν σφραγιστεί κατάλληλα. 
Αυτά συμβαίνουν σε χώρους που εφάπτονται με το έδαφος και όταν 
αυτοί οι χώροι δεν αερίζονται επαρκώς το ραδόνιο συσσωρεύεται και 

περνά στους χώρους διαβίωσης των κατοίκων.

Γιατί είναι επιβλαβές;
Το ραδιενεργές αέριο 

ραδόνιο, που 
απελευθερώνεται από το 

φλοιό της γης και 
συγκεντρώνεται στα σπίτια, 

είναι υπεύθυνο για το 9% των 
θανάτων που προκαλούνται 

λόγω καρκίνου του 
πνεύμονα, είναι συνολικά 
υπεύθυνο για το 2% όλων 

των θανάτων που 
συμβαίνουν λόγω όλων των 

μορφών καρκίνου.

Το ραδόνιο διασπάται και 
παράγει ραδιενεργά 

σωματίδια, τα σωματίδια 
αυτά με την εισπνοή 

εγκλωβίζονται στους ιστούς 
των πνευμόνων και με την 

πάροδο του χρόνου, καθώς 
ο άνθρωπος είναι 

εκτεθειμένος σε υψηλά 
επίπεδα ραδονίου, αυξάνεται 

ο κίνδυνος εμφάνισης 
καρκίνου του πνεύμονα.

Ενδεικτικά όταν ζείτε σε χώρο 
με ραδόνιο ο κίνδυνος 
προσβολής με καρκίνο 

ισούται με τον κίνδυνο που 
διατρέχει ο καπνιστής που 

καπνίζει 20 τσιγάρα την 
ημέρα.



Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Η επόμενη μεγάλη απειλή που βρίσκεται
στα σπίτια μας είναι η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία. Τα κινητά τηλέφωνα, τα
ασύρματα τηλέφωνα, οι συσκευές WiFi ή
Bluetooth εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ως αποτέλεσμα υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος για εμφάνιση καρκίνου του
εγκεφάλου και του δέρματος, λευχαιμία,
στειρότητα, απώλεια μνήμης,
πονοκεφάλους, αϋπνία και κατάθλιψη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σύμφωνα
με τα τωρινά δεδομένα και τις έρευνες δεν
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να
τεκμηριώνουν τον αυξημένο κίνδυνο,
ωστόσο υπογραμμίζει πως απαιτείται
επιπλέον έρευνα για να βγουν ασφαλή
συμπεράσματα.



Άλλες απειλές:

Κινητό τηλέφωνο: το αγαπημένο μας αξεσουάρ στέλνει και λαμβάνει 
ακτινοβολία προς και από την κοντινότερη κεραία κινητής τηλεφωνίας -

ακόμη και όταν δεν επικοινωνούμε ή έχουμε τη συσκευή κλειστή-, 
προκειμένου να είναι ενεργό και να λειτουργεί.

Ενδοεπικοινωνία: η συσκευή αυτή εκπέμπει ακτινοβολία, που μπορεί να είναι 
ασθενής και να μην ξεπερνά τα όρια, ωστόσο τα παιδιά και ιδιαίτερα τα 

βρέφη είναι ευαίσθητα ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, αφού βρίσκονται στην 
ανάπτυξη. Επιπλέον, το πάχος του οστού του κρανίου είναι μικρότερο από 

αυτό των ενηλίκων, με αποτέλεσμα η ακτινοβολία να το διαπερνά πιο εύκολα.

Τηλεόραση: όταν ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από έναν αγωγό, τότε 
δημιουργείται γύρω από αυτόν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Άρα και οι 

τηλεοράσεις εκπέμπουν ακτινοβολία. Το καλό, όμως, είναι ότι οι τηλεοράσεις 
νέας τεχνολογίας εκπέμπουν ακτινοβολία σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γι' αυτό 

και ο κίνδυνος από αυτές είναι σχεδόν ανύπαρκτος



Φούρνος μικροκυμάτων:
η συσκευή αυτή παράγει 

πέρα από μαγνητικό πεδίο 
και ραδιοκύματα. Αν και η 

παραγωγή και η 
απορρόφησή τους 

περιορίζονται μέσα στον 
φούρνο, είναι πιθανό να 

παρουσιαστούν διαρροές, 
αν για παράδειγμα η 

πόρτα δεν κλείνει 
αεροστεγώς, είναι 

χαλασμένη ή το γυαλί έχει 
φθαρεί.

Απορροφητήρας: Αν και 
την ώρα που λειτουργεί 

εκπέμπει ασθενή 
ακτινοβολία, επειδή 

συνήθως είναι 
τοποθετημένος ψηλά, η 

ακτινοβολία δεν μας 
επηρεάζει. Αν θέλουμε να 
είμαστε προσεκτικοί, τον 

κλείνουμε όταν 
βρισκόμαστε μπροστά 

του.

Ηλεκτρική κουζίνα: Όταν 
οι εστίες θέρμανσης ή ο 
φούρνος λειτουργούν, 

παράγονται ισχυρά πεδία, 
που μειώνονται όμως 

σημαντικά σε απόσταση 
30 εκ. από την κουζίνα.

Σεσουάρ:Κι όμως, το 
σεσουάρ ανήκει στις 

ηλεκτρικές συσκευές που 
παράγουν ισχυρά 

μαγνητικά πεδία. Ευτυχώς, 
η έκθεσή μας σε αυτά είναι 

ολιγόλεπτη και δεν 
φαίνεται να υπάρχει 

ουσιαστικός κίνδυνος.



Τρόποι προστασίας

Φροντίζουμε να μην «κολλάμε» το κινητό στο αυτί, αλλά να το κρατάμε λίγο μακριά από το κεφάλι μας.

Φροντίζουμε να απενεργοποιούμε το δίκτυο τις ώρες που κοιμόμαστε ή δεν το χρειαζόμαστε.

Τοποθετούμε το ασύρματο router μακριά από τις θέσεις που περνάμε πολλές ώρες και δεν καθόμαστε 
κοντά του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον μισού έως ενός μέτρου.

Αντικαθιστούμε την ασύρματη σύνδεση με ενσύρματη, χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου (Ethernet).

Δεν στεκόμαστε μπροστά στον φούρνο  μικροκυμάτων όσο λειτουργεί (η ακτινοβολία που εκπέμπει μειώνεται 
σημαντικά σε απόσταση μισού έως ενός μέτρου).



1.Πιθανώς η πιο απλή μέθοδος μείωσης 
του ραδονίου είναι η αύξηση του αερισμού 
του σπιτιού, (μερικές φορές αυτό επαρκεί 

για να λύσουμε το πρόβλημα). Ο αερισμός 
του σπιτιού μπορεί να βελτιωθεί με τη 
διατήρηση περισσότερων ανοιχτών 

παραθύρων ή τη λειτουργία ανεμιστήρων.

2. Τα σημεία εισόδου του ραδονίου στα 
σπίτια πρέπει να εντοπιστούν και να 

σφραγιστούν.

3. Επιλογή μη ραδιενεργών 
κατασκευαστικών υλικών.

4. Η μόνωση των ρωγμών στα κτήρια 
μπορεί επίσης να μειώσει την είσοδο 

ραδονίου ιδιαίτερα όταν γίνει σε ειδικά 
σημεία όπου το ραδόνιο εισέρχεται στο 

σπίτι.

Τρόποι αντιμετώπισης του ραδονίου



Μέρος Πέμπτο:
Επίλογος.

Εν ολίγοις, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, ως ομάδα, για την ευκαιρία και την 
προσοχή που μας δώσατε σε αυτή την μεγίστης σημασίας εργασία. Το μείζον και 
πολυδιάστατο πρόβλημα της εισχώρησης της ακτινοβολίας στην ζωή μας πρέπει να 
αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό. Εμείς, ως απλοί πολίτες με γενική παιδεία, 
μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των 
αρνητικών συνεπειών που επιφέρει αυτό το πρόβλημα.

-Με εκτίμηση:Χριστόδουλος Κατσαΐτης, Κονταράτος Μάρκος, Κοσμάς Γεώργιος Μάριος, 
Ζούμπκοφ Αλεξάντρ. 
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• Από τι αποτελείται 
μια κοσμική 
ακτινογραφία;

Εφαρμογές των εννοιών 
στην ζωή μας. • Γενικές λύσεις

• Αποφυγή του 
ραδονίου

Τρόποι αντιμετώπισης 
των αρνητικών 
επιρροών της 
ακτινοβολίας.

Συνοπτικό σχεδιάγραμμα εργασίας
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