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Εισαγωγή  
Ο λόγος που ξεκινήσαμε αυτή την εργασία ήταν γιατί θέλαμε να ενημερωθούμε 
εμείς οι ίδιοι σχετικά με το θέμα της ραδιενέργειας, να δούμε τις γνώσεις των 
συμμαθητών μας αλλά και των συμπολιτών μας. Η ραδιενέργεια τα τελευταία 
χρόνια έγινε η αιτία για να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές. Σχεδόν τα πάντα 
γύρω μας εκπέμπουν ραδιενέργεια αλλά χωρίς να προκαλούν βλάβη στην 
υγεία των ανθρώπων. Έτσι δημιουργήθηκαν σε εμάς πολλά ερωτήματα  και 
έτσι αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ραδιενέργεια και τις μετρήσεις 
ραδιενεργών στοιχείων στην καθημερινότητα μας. 

Ξεκινώντας την έρευνα μας πάνω στο θέμα μας, συγκεντρώσαμε σε ένα 
κεφάλαιο το θεωρητικό μας υπόβαθρο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε σε γενικές 
γραμμές με τι θα ασχολούμασταν. Ασχοληθήκαμε αρχικά με την πυρηνική 
φυσική  και τη ραδιενέργεια που εκπέμπουν όλα τα ραδιενεργά στοιχεία. Μετά 
την εισαγωγή στη πυρηνική φυσική, ασχοληθήκαμε με την ραδιενέργεια που 
εκπέμπουν τα στοιχεία στη καθημερινή μας ζωή και με τα μεγάλα ατυχήματα 
που έχουν γίνει, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν ανθρώπινες ζωές. 
Αφού ασχοληθήκαμε με όλα αυτά τα μαζέψαμε και ετοιμάσαμε μια εισαγωγή 
για τη ραδιενέργεια.   

Στην συνέχεια δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για γενικές γνώσεις 
για τη ραδιενέργεια. Μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο σε αρκετούς μαθητές στο 
σχολείο μας για να μπορούμε να έχουμε τις απόψεις τους και έτσι να 
παραστήσουμε σε γραφικές παραστάσεις τις απαντήσεις εξάγοντας τα 
κατάλληλα συμπεράσματα. Αφού πήραμε και αναλύσαμε τα ερωτηματολόγια 
από τους μαθητές θελήσαμε να απαντήσουμε τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα και 
σε άτομα από όλο το φάσμα των ηλικιών για να δούμε αν έχουμε τα ίδια 
αποτελέσματα ή αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα 
μας στους μεγαλύτερους.  

Αφού τελειώσαμε και με τις επεξεργασίες των ερωτηματολογίων 
αποφασίσαμε να κάνουμε μετρήσεις σε υλικά που πιστεύαμε ότι εκπέμπουν 
ραδιενέργεια. Όταν ξεκινήσαμε την έρευνα μας θέλαμε να κάνουμε μετρήσεις 
σε οικοδομικά υλικά και έτσι μαζέψαμε αρκετά είδη γρανιτών τα οποία θέλαμε 
να μετρήσουμε. Όλα τα δείγματα είναι γρανίτες που συναντούμε καθημερινά σε 
δεκάδες σπίτια. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε με ποιο τρόπο κάναμε τις 
μετρήσεις όπως επίσης και στον παράγοντα σφάλμα που μπορεί να έχουμε.  

Αφού είχαμε πλέον τελειώσει με την ερευνητική μας δουλειά 
αποφασίσαμε ότι έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα αποτελέσματα 
της έρευνας μας και έτσι ετοιμάσαμε μια αφίσα και μια παρουσίαση όπου 
παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά κατά την άποψη μας αποτελέσματα για να 
ενημερώσουμε τον κόσμο. Τα αποτελέσματα μας τα παρουσιάσαμε στο πρώτο 
Παγκύπριο συνέδριο μαθητών – καθηγητών για τις φυσικές επιστήμες που 
έγινε στο Columbia Beach Resorts στο Πισσούρι από τις 2 μέχρι τις 4 Μαρτίου 
του 2012. Η αφίσα βρίσκεται στο τέλος αυτής της περίληψης σαν παράρτημα. 
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Ραδιενέργεια 
Ξεκινώντας την έρευνα μας 
συγκεντρώσαμε σε ένα κεφάλαιο 
το θεωρητικό μας  υπόβαθρο. 
Ασχοληθήκαμε αρκετά με την 
πυρηνική φυσική και με τα 
ραδιενεργά στοιχεία. Στη 
συνέχεια ασχοληθήκαμε με την 
ραδιενέργεια που εκπέμπουν τα 
στοιχεία στη καθημερινή μας ζωή 
και με τα μεγάλα ατυχήματα που 
έχουν γίνει τα οποία είχαν ως 
αποτέλεσμα να χαθούν 
ανθρώπινες ζωές. Η Ραδιενέργεια 
είναι το φαινόμενο της εκπομπής 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
ή σωματιδίων από τους πυρήνες 
ορισμένων χημικών στοιχείων. 
Στα σπίτια υπάρχουν αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν ραδιενέργεια όπως και 
το ανθρώπινο σώμα. 

 
Ακόμη το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει 
ραδιενέργεια. Η ραδιενέργεια επηρεάζει 
τον ανθρώπινο οργανισμό. Η ακτινοβολία 
του οδηγεί σε μεταλλάξεις οι οποίες με τη 
σειρά τους οδηγούν σε καρκίνο. Το 
γαστρεντερικό του ανθρώπινου σώματος 
μπορεί να προσβληθεί από την 
ραδιενέργεια. Είναι ευαίσθητο στην 
ακτινοβολία από ισότοπα που έχουν 
περάσει μέσω της τροφής. Επίσης 
ευαίσθητο στην ακτινοβολία είναι τα 
γεννητικά όργανα. Μεγάλες δόσεις 
προκαλούν υπογονιμότητα. Ακόμα και τα 
οστά είναι αρκετά ευαίσθητα από 
προσβολή από ραδιενέργεια. Στο δέρμα μας η ραδιενέργεια μπορεί να 
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προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα όπως και η εισπνοή ραδιενεργών υλικών  
μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στους πνεύμονες. Τέλος η ραδιενέργεια 
μπορεί να προκαλέσει καρκινικούς όγκους μετά από κατανάλωση γάλακτος.  
Όσο παράξενο και να φαίνεται η ραδιενέργεια χρησιμοποιείτε στην ιατρική. 
Χρησιμοποιείτε πυρηνική τεχνολογία για την καταπολέμηση του όγκου. Τα 
μηχανήματα αυτά είναι απαραίτητο να στοχεύουν 
με ακρίβεια πάνω στον όγκο γιατί ίσως η 
ακτινοβολία προκαλέσει προβλήματα στους 
πνεύμονες. Τα κύτταρα που δέχονται τη 
ραδιενέργεια καταστρέφονται. Η όλη διαδικασία 
διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα και μετά από έξι 
παρόμοιες θεραπείες ο όγκος μπορεί να 
καταστραφεί. 
Ακόμα την ραδιενέργεια την χρησιμοποιούμε για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροπαραγωγούς 
σταθμούς που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια. 
Όταν κατασκευάζεται ένας πυρηνικός 
αντιδραστήρας του ίδιου τύπου με αυτόν της Φουκουσίμα, χρησιμοποιούνται 
διάφοροι τρόποι “άμυνας” σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. 

 
Επίσης ραδιενέργεια εκπέμπουν και οι ανιχνευτές φωτιάς οι οποίοι περιέχουν 
μια ασθενή ραδιενεργό πηγή. Όταν ο καπνός εισέλθει στο συναγερμό, το 
ρεύμα ελαττώνεται και η ελάττωσή του κάτω από ένα όριο κάνει τον 
συναγερμό να ηχεί. Ραδιενέργεια χρησιμοποιείται και  κατά την διαδικασία 
παραγωγής χαρτιού. Χρησιμοποιούνται  οι ακτίνες γ μετά το πακετάρισμα 
ορισμένων τροφίμων μέσα στις συσκευασίες τους για να σκοτώσουν τα 
μικρόβια και τα έντομα στα τρόφιμα. Άλλη μια χρήση της ραδιενέργειας είναι 
για να μπορούμε να ανακαλύψουμε την ηλικία  κάποιου αρχαίου ζώου η 
φυτού. Τα ραδιοϊσότοπα επίσης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για να 
ανιχνεύσουμε διαρροές από σωλήνες. 
 
Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα, που με τον τρόμο που 
προκάλεσαν αναδείχτηκαν σύμβολο υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης και του 
πυρηνικού αφοπλισμού. Τα αποτελέσματα της έκρηξης δεν ήταν γνωστά εκ 
των προτέρων, μια και τέτοιου τύπου βόμβα δεν είχε δοκιμαστεί, όπως η 
βόμβα πλουτωνίου, που ακολούθησε. Υπολογίζεται ότι επιτόπου φονεύθηκαν 
περίπου 70.000 άτομα, οι περισσότεροι άμαχοι. Πολύ περισσότεροι πέθαναν 
αργότερα ή έπαθαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους λόγω 
της ραδιενέργειας. Από την πόλη διασώθηκε μόνον ο θόλος (από μπετόν) και 
ο σκελετός του κτιρίου που τον στήριζε. 
Έρευνες που έγιναν επί σειρά ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 
δυστυχώς η επιστήμη δεν είναι σε Θέση να αποφανθεί για το αν τα άτομα που 
εκτέθηκαν στη ραδιενεργό ακτινοβολία  θα φέρουν πάντοτε μέσα τους τα 
σπέρματα  των αλλοιώσεων, που θα πλήξουν τα παιδιά, τα εγγόνια ή τα 
δισέγγονά τους. Πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ έλαβε χώρα στις 26 
Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού Σταθμού 
Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνομπίλ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε εδάφη 
της Ουκρανίας. Το ατύχημα διατάραξε σοβαρότατα τις οικονομικές και 
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κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. 
Το μεγαλύτερο μέρος των ραδιενεργών υλικών καταλήγει στο έδαφος. Από 
εκεί τα ραδιενεργά άτομα επηρεάζουν τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Η 
παραμονή των υλικών εκεί εξαρτάται από το χρόνο υποδιπλασιασμού τους 
(μέχρι και χιλιάδες χρόνια) και από το πόσο απορροφώνται από το 
έδαφος. Τα νερά σε ανοιχτούς χώρους μπορούν να μολυνθούν μετά από 
βροχόπτωση ή χιονόπτωση. Τα υπόγεια νερά «φιλτράρονται» όταν περνούν 
από ένα μεγάλο στρώμα εδάφους. 
Όσο παράξενο και να φαίνεται η ραδιενέργεια χρησιμοποιείτε στην ιατρική. 
Χρησιμοποιείτε πυρηνική τεχνολογία για την καταπολέμηση του όγκου. Ακόμα 
την ραδιενέργεια την χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Χρησιμοποιούνται στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς που 
λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια. Όταν κατασκευάζεται ένας πυρηνικός 
αντιδραστήρας του ίδιου τύπου με αυτόν της Φουκουσίμα, χρησιμοποιούνται 
διάφοροι τρόποι “άμυνας” σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Επίσης 
ραδιενέργεια εκπέμπουν και οι ανιχνευτές φωτιάς οι οποίοι περιέχουν μια 
ασθενή ραδιενεργό πηγή. Οι ακτίνες γ μετά το πακετάρισμα ορισμένων 
τροφίμων μέσα στις συσκευασίες τους για να σκοτώσουν τα μικρόβια και τα 
έντομα στα τρόφιμα. Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για να ανιχνεύσουμε 
διαρροές από σωλήνες. Η ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας 
που με τον τρόμο που προκάλεσε αναδείχτηκε σύμβολο υπέρ της παγκόσμιας 
ειρήνης και του πυρηνικού αφοπλισμού. 
 
Έρευνές σχετικά με την ραδιενέργεια 
Στην συνέχεια δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για γενικές γνώσεις για τη 
ραδιενέργεια. Μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο σε αρκετούς μαθητές στο 
σχολείο μας για να μπορούμε να έχουμε τις απόψεις τους. Αφού πήραμε και 
αναλύσαμε τα ερωτηματολόγια από τους μαθητές θελήσαμε να απαντήσουμε 
τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα και σε άτομα από όλο το φάσμα των ηλικιών για 
να δούμε αν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα ή αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις σε 
σχέση με τα αποτελέσματα μας στους μεγαλύτερους. Όταν μαζεύτηκαν όλα τα 
ερωτηματολόγια παραστήσουμε σε γραφικές παραστάσεις τις απαντήσεις 
εξάγοντας τα κατάλληλα συμπεράσματα.  
Αποτελέσματα που πήραμε από την έρευνα που έγινε στο Σχολείο. 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε όποια αποτελέσματα έχουμε από το 
ερωτηματολόγιο που δώσαμε στους συμμαθητές μας. Πιο κάτω φαίνονται 
λίγες γραφικές παραστάσεις από την δουλειά που κάναμε να συλλέξουμε τις 
απαντήσεις. Λόγω του αριθμού των σελίδων δεν μπορούμε να επισυνάψουμε 
περισσότερες γραφικές.  
Ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε σε 126 μαθητές του 
σχολείου μας.  Συγκεκριμένα δόθηκε σε 61 αγόρια και 65 κορίτσια. Κατά τάξη 
τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 39 μαθητές στη Α τάξη, 52 στη Β τάξη και 35 
στην τρίτη  τάξη του Λυκείου μας.  
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Αποτελέσματα που πήραμε από την έρευνα που έγινε στη Λεμεσό 
Αφού πήραμε και αναλύσαμε τα ερωτηματολόγια  θελήσαμε στη συνέχεια να 
απαντηθούν  τα ίδια ερευνητικά ερωτήματα και από άτομα που εμπίπτουν σε 
ένα  ευρύτερο  φάσμα  ηλικιών,  για να δούμε αν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα 
ή αν υπήρχαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα μας στους 
μεγαλύτερους.  
Έχοντας σαν γνώμονα την δική μας ενημέρωση 
και γενικά τη προσπάθεια να δούμε αν όντος θα 
παίρναμε τα ίδια αποτελέσματα,  μοιράσαμε 101 
ερωτηματολόγια σε 45 άντρες και 55 γυναίκες (σε 
ένα ερωτηματολόγιο δεν υπήρχε το φύλο).  
Μπορούμε να πούμε ότι το δείγμα μας είναι 
αρκετό και αντικατοπτρίζει τις απόψεις των 
κατοίκων της Λεμεσού και της ευρύτερης 
επαρχίας  Λεμεσού. Στη συνέχεια 
παρουσιάζουμε τη γραφική που υποδηλώνει την 
ηλικία τους και συνεχίζουμε με την ανάλυση του 
ερωτηματολογίου. Δεν θα παραθέσουμε το 
ερωτηματολόγιο επειδή ήταν το ίδιο που 
μοιράσαμε στους μαθητές και απλά θέλαμε να 
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συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.  Συνεχίζουμε μετά παραθέτοντας τους πίνακες 
και τις γραφικές από την  καταμέτρηση μας.  
Τα αποτελέσματα μας ήταν παρόμοια με τις απαντήσεις που πήραμε από 
τους συμμαθητές μας και έτσι δεν θα παρουσιάσουμε τις ίδιες γραφικές 
παραστάσεις. Τα ερωτηματολόγια ήταν τα ίδια απλά το δείγμα μας ήταν 
διαφορετικό σε κάθε έρευνα. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια.  
 
Μέσα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων έχουν προκύψει αρκετά 
συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζουμε επιγραμματικά πιο κάτω. Δεν 
θέλαμε να κάνουμε λεπτομερή ανάλυση σε κάθε ερώτηση επειδή αρκετές 
ερωτήσεις συνδέονται μεταξύ τους και στο τέλος θα επαναλαμβανόμασταν. 
Έτσι συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει στα πιο κάτω 
συμπεράσματα: 

 Οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Αντωνίου και θα μπορούσαμε να πούμε 
γενικά οι μαθητές ξέρουν τι είναι η ραδιενέργεια, ξέρουν ότι προκαλείται 
από αυθόρμητη εκπομπή σωματιδίων και γενικά έχουν ακούσει για τα 
ατυχήματα που έχουν να κάνουν με τη ραδιενέργεια.  

 Επίσης μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουν ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται 
σε αρκετά υλικά από το περιβάλλον μας  

 Αυτό που δεν έχουν ξεκαθαρίσει είναι ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται 
παντού, στο σώμα μας στο σπίτι μας, στο σύμπαν και γενικά σε όλο το 
περιβάλλον που ζούμε.  

 Θα πρέπει μέσα από τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων μας να 
τους ενημερώσουμε για το ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται παντού, έτσι 
ώστε να μάθουν ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το περιβάλλον που 
ζούμε με επιπλέων ραδιενεργά υλικά.  

 Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ραδιενέργεια επηρεάζει αρνητικά τον 
άνθρωπο και ότι είναι βλαβερή για τον οργανισμό μας. Επίσης δεν 
θέλουν και δεν επικροτούν να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη 
Κύπρο ή σε χώρες πλησίον της Κύπρου 

Τελειώνοντας μπορούμε να πούμε ότι έχουν γνώση του όρου ή καλύτερα της 
λέξης ραδιενέργειας αλλά δεν γνωρίζουν τις ακριβείς πηγές ραδιενέργειας κάτι 
που θα προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε μέσα από τις μετρήσεις μας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Αποτελέσματα από τις μετρήσεις που πήραμε από τους γρανίτες 
Αφού τελειώσαμε και με τις επεξεργασίες των ερωτηματολογίων που δώσαμε 
στο σχολείο και σε κόσμο έξω από το σχολείο, στη συνέχεια 
της έρευνάς μας σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό αν γίνονταν 
κάποιες μετρήσεις σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως ο 
γρανίτης. Έτσι μαζέψαμε διάφορα είδη γρανιτών τα οποία 
θέλαμε να μετρήσουμε. Πήραμε τους γρανίτες με τα ονόματα 
τους όπως ακριβώς μας τους έδωσαν. Οι μετρήσεις έγιναν 
με το μετρητή Geiger Muller. Ο μετρητής μετρά σωματίδια 
(ακτινοβολία) που περνά από μέσα του σε χρόνο που θα του 
καθορίσουμε εμείς. Το καθορίσαμε να μετρά σωματίδια για 
100 δευτερόλεπτα οπόταν οι μετρήσεις που θα δείτε στη 
συνέχεια είναι τα σωματίδια που παίρνει ο μετρητής μας 
κάθε 100 δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 
καθηγητή Φυσικής κ. Τσαλακό Γιώργο που δάνεισε στο συντονιστή μας αυτό 
το μηχάνημα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις μετρήσεις μας. Ο 
μετρητής αυτός μπορεί να μετρήσει είτε συνεχώς 
είτε σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα των 
10, 60 και 100 δευτερολέπτων. Όπως έχουμε 
αναφέρει παίρναμε μετρήσεις για 100 
δευτερόλεπτα. 
 
Κάναμε μετρήσεις σε 12 είδη γρανιτών όπως 
φαίνονται στις πιο πάνω φωτογραφίες. Τα 11 
είδη γρανίτη τα έχουμε ονομαστικά  έτσι   όπως  
κυκλοφορούν  στην αγορά ενώ για το 12ο είδος 
δεν καταφέραμε να βρούμε το όνομα του. 
Αναλυτικά οι γρανίτες φαίνονται στον πίνακα 1.  
 

Οι μετρήσεις έγιναν στο εργαστήριο φυσικής 
(αίθουσα 209) την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, ημέρα 
ομίλων για το Λύκειο μας. Ετοιμάσαμε ένα χώρο πρώτα στο εργαστήριο 
φυσικής και η πρώτη μας δουλειά ήταν να μετρήσουμε τη ραδιενέργεια 
υποβάθρου. Καθορίσαμε ότι θα παίρνουμε μετρήσεις για 100 δευτερόλεπτα 
έτσι ώστε να έχουμε καλύτερες ενδείξεις στο μετρητή μας. 

 
Στη συνέχεια κονιορτοποιούσαμε τους γρανίτες μας και παίρναμε την ίδια 
κονιορτοποιημένη μάζα (84gr) από κάθε γρανίτη. Βάζαμε τη μάζα σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο κάθε φορά και παίρναμε μετρήσεις σε αποστάσεις 
0.75m, 1.75m και 2.75m. 
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Οι μετρήσεις όλες παίρνονταν σε χρόνο 100 
δευτερόλεπτα και με τις ίδιες συνθήκες 
υποβάθρου. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος της 
ακτινοβολίας υποβάθρου για τα 100 
δευτερόλεπτα ήταν 20 ραδιενεργά σωματίδια 
στην απόσταση 0.75m που μετρούσαμε. Θα 
χρησιμοποιήσουμε μόνο τις μετρήσεις που 
πήραμε σε απόσταση 0.75m διότι όπως φαίνετε 
από τον πίνακα οι μετρήσεις σε μεγαλύτερη 
απόσταση αλλάζουν λόγω του ότι πρέπει να 
μπαίνει αρκετή ακτινοβολία από το περιβάλλον 
(ήμασταν σε ένα εργαστήριο φυσικής με αρκετά υλικά που ακτινοβολούσαν). 
Στις μετρήσεις όμως που είμασταν σε κοντινή απόσταση από τους γρανίτες, 
φαίνετε εμφανώς η διαφορά.  
 
Οι μετρήσεις όλες παίρνονταν σε χρόνο 100 δευτερόλεπτα και με τις ίδιες 
συνθήκες υποβάθρου. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος της ακτινοβολίας 
υποβάθρου για τα 100 δευτερόλεπτα ήταν 20Bq στην απόσταση 0.75m που 
μετρούσαμε. Θα  χρησιμοποιήσουμε μόνο τις μετρήσεις που πήραμε σε 
απόσταση 0.75m διότι όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα (πίνακα 2) οι 
μετρήσεις σε μεγαλύτερη απόσταση αλλάζουν λόγω του ότι πρέπει να μπαίνει 
αρκετή ακτινοβολία από το περιβάλλον (ήμασταν σε ένα εργαστήριο φυσικής 
με αρκετά υλικά που ακτινοβολούσαν). Στις μετρήσεις όμως που είμαστε σε 
κοντινή απόσταση από τους γρανίτες φαίνεται εμφανώς η διαφορά.  

Πίνακας 2: Μετρήσεις ακτινοβολίας των γρανιτών για 100 δευτερόλεπτα 

σε 3 σημεία του εργαστηρίου 

Α/Α Όνομα γρανίτη  Απόσταση 

75cm από το 

γρανίτη 

Απόσταση 

1,75m από το 

γρανίτη 

Απόσταση 

2,75m από το 

γρανίτη 

0 Ακτινοβολία 

υποβάθρου 

20 24 33 

1 Yellow star antique 25 24 23 

2 Madura gold 32 22 22 

3 Green marince 31 33 28 

4 Rosa el marwa 22 28 17 

5 Golder persa 17 22 21 

6 Africa light antique 25 21 24 

7 Imperial 24 34 27 

8 Juparana India 23 25 23 

9 Rosa crey 22 42 25 

10 Rosa beta light 26 30 31 

11 Blue pearl 30 22 27 

12 Άγνωστος  30 24 21 

Αφού τελειώσαμε με τις μετρήσεις στα διάφορα είδη γρανίτη δημιουργήσαμε 
γραφικές παραστάσεις. Σε κάθε εικόνα φαίνεται η ραδιενέργεια υποβάθρου 
μαζί με το ποσοστό ραδιενέργειας που ακτινοβόλησε ο κάθε γρανίτης. Πιο 
κάτω παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα από τις μετρήσεις μας.  
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Συμπεράσματα από την έρευνα στο σχολείο 
Μέσα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων έχουν προκύψει αρκετά 
συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζουμε επιγραμματικά πιο κάτω. Δεν 
θέλαμε να κάνουμε λεπτομερή ανάλυση σε κάθε ερώτηση επειδή αρκετές 
ερωτήσεις συνδέονται μεταξύ τους και στο τέλος θα επαναλαμβανόμασταν. 
Έτσι συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει στα πιο κάτω 
συμπεράσματα: 

 Οι μαθητές του Λυκείου Αγίου Αντωνίου και θα μπορούσαμε να πούμε 
γενικά οι μαθητές ξέρουν τι είναι η ραδιενέργεια, ξέρουν ότι προκαλείται 
από αυθόρμητη εκπομπή σωματιδίων και γενικά έχουν ακούσει για τα 
ατυχήματα που έχουν να κάνουν με τη ραδιενέργεια.  

 Επίσης μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουν ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται 
σε αρκετά υλικά από το περιβάλλον μας  

 Αυτό που δεν έχουν ξεκαθαρίσει είναι ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται 
παντού, στο σώμα μας στο σπίτι μας, στο σύμπαν και γενικά σε όλο το 
περιβάλλον που ζούμε.  

 Θα πρέπει μέσα από τις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων μας να 
τους ενημερώσουμε για το ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται παντού, έτσι 
ώστε να μάθουν ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το περιβάλλον που 
ζούμε με επιπλέων ραδιενεργά υλικά.  

 Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ραδιενέργεια επηρεάζει αρνητικά τον 
άνθρωπο και ότι είναι βλαβερή για τον οργανισμό μας. Επίσης δεν 
θέλουν και δεν επικροτούν να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη 
Κύπρο ή σε χώρες πλησίον της Κύπρου 

Τελειώνοντας μπορούμε να πούμε ότι έχουν γνώση του όρου ή καλύτερα της 
λέξης ραδιενέργειας αλλά δεν γνωρίζουν τις ακριβείς πηγές ραδιενέργειας κάτι 
που θα προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε μέσα από τις μετρήσεις μας.  
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Συμπεράσματα από την έρευνα στη Λεμεσό  
Από ότι φαίνετε από τις γραφικές παραστάσεις από τα αποτελέσματα της 
καταμέτρησης όλων των ερωτηματολογίων παρόμοιες απαντήσεις είχαμε και 
στους μεγαλύτερους σε σχέση με τις απαντήσεις που είχαμε από τους 
μαθητές. Δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές, έτσι μπορούμε απλά να πούμε 
ότι τα συμπεράσματα από την ανάλυση του ερωτηματολογίου των μαθητών 
απλά γενικεύονται.   
Συγκεκριμένα μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και των δύο 
ερωτηματολογίων καταλήξαμε στα πιο κάτω συμπεράσματα: 

 Ο κόσμος ενημερώνεται και ακούει για τη ραδιενέργεια, ξέρει ότι 
προκαλεί κακό και αυτό του έχει αποτυπωθεί αλλά δεν ξέρει με ποιο 
τρόπο προκαλεί αυτό το κακό.  

 Επίσης ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι η ραδιενέργεια υπάρχει παντού, στο 
περιβάλλον.  

Ακόμη δε πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει για τη ραδιενέργεια στο 
σπίτι που εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τα οικοδομικά υλικά που 
έχουμε σπίτι. 

 
Συμπεράσματα από τις μετρήσεις 
Προσπαθώντας να αναλύσουμε τα αποτελέσματα μας και να βγάλουμε 
κάποια γενικά συμπεράσματα κοιτάξαμε τις γραφικές στις οποίες φαίνετε το 
είδος του γρανίτη για κάθε περίπτωση η ακτινοβολία υποβάθρου που είναι η 
ακτινοβολία που υπήρχε χωρίς τον γρανίτη και η ακτινοβολία με τη μάζα του 
γρανίτη τα 84 γραμμάρια στη προκαθορισμένη θέση. Οι υπόλοιποι γρανίτες 
ήταν πάντα έξω από την αίθουσα που παίρναμε μετρήσεις.  
 
Μετρήσαμε γρανίτες με διαφορά 12 σωματίδια ανά 100 δευτερόλεπτα και για 
μάζα μόνο 84 γραμμαρίων. Σκεφτείτε ένα τέτοιο γρανίτη μάζας 5 τόνων που 
μπαίνει στο δάπεδο ενός σπιτιού (δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά πόση 
είναι η μάζα του γρανίτη στο δάπεδο ενός σπιτιού αλλά σίγουρα μπορεί να 
είναι και μεγαλύτερη από 5 τόνους). Φυσικά ακόμα ένα ενδεχόμενο που 
πρέπει να δούμε είναι ότι στο σπίτι μας τον έχουμε 24 ώρες το 24ώρο. 
Θεωρώντας ένα γρανίτη παρόμοιο με αυτό της διαφάνειας στο σπίτι μας στο 
δάπεδο μας σε απόσταση αρκετά κοντινή από εμάς και κάνοντας κάποιους 
υπολογισμούς (10 φορές περισσότερο για μάζα ενός κιλού 10000 φορές 
περισσότερο για μάζα 1000 κιλών δηλαδή ενός τόνου, και διαιρώντας διά 100 
την ένδειξη μας για να πάρουμε τη μέτρηση της ακτινοβολίας σε κτύπους ανά 
δευτερόλεπτο) μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο γρανίτης μάς επιφορτίζει με 
αρκετά Bq (ραδιενεργά σωματίδια ανά δευτερόλεπτο). Η ένδειξη στο 
εργαστήριο ήταν 0.2Bq και με γρανίτη 0.3Bq. Σας αφήνουμε από μόνους σας 
να κάνετε τις πράξεις για να μην κάνουμε σφάλμα αλλά καλύτερα να κάνετε 
μετρήσεις αν έχετε γρανίτες στο σπίτι σας σίγουρα επιφορτίζεστε με αρκετά 
μεγάλη δόση ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
ότι η ραδιενεργός ακτινοβολία αυξάνετε όταν είμαστε κοντά σε γρανίτες. Το 
σήμα που βλέπετε στη διαφάνεια θα έπρεπε να βρίσκετε στην είσοδο των 
σπιτιών που έχουν πολλούς γρανίτες, στη είσοδο πολυκαταστημάτων και 
γενικά πολυτελών κτιρίων που μπαίνουν οι γρανίτες. 
 
Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι η ακτινοβολία αυξάνεται όταν είμαστε 
κοντά σε γρανίτες για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν κτίζουμε το 
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σπίτι μας να μην το κάνουμε να είναι ένα ορυχείο, μέσα στο οποίο  γίνετε η 
εξόρυξη του γρανίτη. Κάπου είχαμε διαβάσει (άρθρο στην εφημερίδα και όχι 
επιστημονική δημοσίευση) ότι υπάρχουν κτίρια που από τους γρανίτες που 
έχουν μέσα και την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα οικοδομικά υλικά που είναι 
κτισμένα, η ακτινοβολία υποβάθρου σε αυτά τα κτίρια είναι όπως την 
ακτινοβολία υποβάθρου σε ένα ορυχείο ουρανίου.  
 
Συγκεκριμένα μέσα από τη διεξαγωγή της έρευνας μας μπορούμε να 
αναφερθούμε στα πιο κάτω γενικά συμπεράσματα: 

 Ραδιενέργεια και ραδιενεργός ακτινοβολία υπάρχει παντού, αλλού λιγότερο 
και αλλού περισσότερο ανάλογα με το περιβάλλον που μας περιβάλλει. 
Υπάρχει στα σπίτια μας στο σύμπαν, στα δέντρα,  στον άνθρωπο γι αυτό 
και είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. 

 Μέσα από τις έρευνες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος γνωρίζει 
ότι η ραδιενέργεια κάνει κακό στον οργανισμό μας αλλά σίγουρα δεν 
γνωρίζει με ποιο τρόπο ή που βρίσκεται η ραδιενέργεια.  Είναι γνώστης, θα 
λέγαμε,  του θέματος επιφανειακά.  

 Τέλος να αναφέρουμε ότι εμείς όταν κτίσουμε τα δικά μας σπίτια δεν θα 
βάλουμε γρανίτες διότι από τη μια υπάρχει παντού η ραδιενεργός 
ακτινοβολία αλλά δεν είναι ανάγκη να επιφορτίζουμε το δικό μας 
περιβάλλον,  το περιβάλλον που ζούμε με επιπλέον ραδιενεργό ακτινοβολία. 
Απλά μην μετατρέπετε το σπίτι σας σε ορυχείο εξαγωγής γρανίτη !!!!!!!!!! 
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Η ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με παρόμοιο τρόπο όπως σε άλλες 
ερευνητικές εργασίες που έγιναν στο σχολείο μας. Συγκεκριμένα 
ενημερωθήκαμε από τις ερευνητικές εργασίες:  

1. ‘Παρασκευή Βιοντίζελ’ Ερευνητική εργασία, Συντονιστής καθηγητής: 
Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 
2011, Λεμεσός  

2. ‘Μετρήσεις αέριας ρύπανσης στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου’, Ερευνητική 
εργασία, Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου 
Αντωνίου, Σχολική χρονιά 2010 – 2011, Λεμεσός 

3. ‘Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων’, Ερευνητική εργασία, 
Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, 
Σχολική χρονιά 2009 – 2010, Λεμεσός 

4. ‘Μετρήσεις Βενζολικών αερίων’, Ερευνητική εργασία, Συντονιστής 
καθηγητής: Νικόλας Νικολάου, Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Σχολική χρονιά 
2010 – 2011, Λεμεσός 

Επίσης για να μάθουμε καλύτερα το πρόγραμμα SPSS χρησιμοποιήσαμε τα 
πιο κάτω  

1. ‘SPSS Instruction Manual’, University of Waterloo, Department of 
Statistics and Actuarial Science, September 1, 1998 

2. www.spss.com 
 
Αρκετή βοήθεια είχαμε και από τον οδηγό που μεταφράσαμε για τη λειτουργία 
του μετρητή μας.  
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