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Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 



ΡΩΤΗ ΕΚΗΞΗ 



ΔΕΥΤΕΗ ΕΚΗΞΗ  



ΤΙ ΖΗΜΙΕΣ ΥΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΡΟ ΤΟ 
ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ : 

• Από τθν καταςτροφι τθσ Φουκουςίμα εκτόσ από τα κτιρια που 
υπζςτθςαν βλάβεσ υπιρξαν ςοβαρζσ ανκρϊπινεσ απϊλειεσ από το 
tsunami και τον δυνατό ςειςμό που ςθμειϊκθκε τθν ίδια χρονικι 
περίοδο. 

• Οι περιοφςιεσ των ανκρϊπων καταςτράφθκαν είτε ολοςχερϊσ είτε ςε 
μεγάλο βακμό  μζςα ςτθ δίνθ τθσ καταςτροφισ . Ρολλοί ζχαςαν 
αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα ι ακόμα και τθ ηωι τουσ. 

• Πςοι επιβίωςαν από τθν κλιματολογικι καταςτροφι αναγκάςτθκαν να 
αφιςουν τισ περιουςίεσ τουσ λόγω τθσ πυρθνικισ ‘’απειλισ’’. 



ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗΣ: 

 
• Ο ςειςμόσ αρχικά  ζπλθξε το εργοςτάςιο και τθν ευρφτερθ περιοχι 

ευτυχϊσ μετά από αυτόν ζκλειςε φυςιολογικά ο αντιδραςτιρασ. 

• Φςτερα το tsunami ζπλθξε τισ γεννιτριεσ ψφξθσ με αποτζλεςμα τθν 
αδυναμία αποςόβθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του αντιδραςτιρα και αυτό 
ιταν το πρϊτο αίτιο για τθν δυςλειτουργία του αντιδραςτιρα. 

•  Οι τεχνικοί χρθςιμοποίθςαν ωσ ψυκτικό υγρό καλάςςιο νερό το οποίο 
επζςτρεφαν ςτθ κάλαςςα δθμιουργϊντασ ραδιενεργό ρφπανςθ ςτθν 
κάλαςςα τθσ Ιαπωνίασ και των γφρω περιοχϊν.  



ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΑ: 

 
• Εφόςον το ςφςτθμα ψφξθσ δεν λειτουργοφςε τότε θ εναπομζνουςα 

Θερμικι ενζργεια άρχιςε να λιϊνει τον αντιδραςτιρα. 

• Αυτό το «λιϊςιμο» του αντιδραςτιρα όμωσ κα μποροφςε να μολφνει 
ςθμαντικά το ζδαφοσ και κατά ςυνζπεια τουσ υδροφόρουσ ορίηοντεσ τθσ 
περιοχισ. 

• Τελικά οι 3 από τουσ 4 αντιδραςτιρεσ εκριγνυνται ενϊ ο τζταρτοσ 
υπζςτθ αρκετζσ ηθμιζσ από φωτιά που ξζςπαςε.  

 

  

 



ΡΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗΣ: 

• Το περιςτατικό τθσ Φουκουςίμα δεν μπορεί να ςυγκρικεί με άλλα 
πυρθνικά ατυχιματα όπωσ του Τςερνομπίλ ωσ προσ τον παγκόςμιο 
αντίκτυπο. 

• Κφρια ςυνζπεια ιταν θ μετάδοςθ τθσ  ραδιενζργειασ από τον 
αντιδραςτιρα ςτο περιβάλλον  μζςω του καλαςςινοφ νεροφ που 
χρθςιμοποιοφνταν και επανερχόταν ςτθν κάλαςςα. 

• Η παγκόςμια κοινότθτα κορυβικθκε από το γεγονόσ και εξζδωςε 
ανακοίνωςθ περιοριςμοφ των δρομολογίων των πλοίων. Επίςθσ ιλεγχε 
προϊόντα και ανκρϊπουσ που βρίςκονταν ςτθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθ 
χρονικι περίοδο που εκδθλϊκθκε θ ζκλυςθ ραδιενζργειασ.    



 









ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 



ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ ΡΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!! 


