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Γενικά στοιχεία 
Το ζεύγος Κιουρί ανακάλυψε το 1898 τα ραδιενεργά στοιχεία Ράδιο και Πολώνιο στον πισσουρανίτη που 
εξορύσσεται από τα μεταλλεία ουρανίου. Μέχρι την ανακάλυψη τους τα  μόνα ραδιενεργά στοιχεία που 
ήταν γνωστά ήταν το Ουράνιο και το Θόριο. Τα δύο νέα αυτά υλικά διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ πιο 
ραδιενεργά από το ίδιο το Ουράνιο και η Μαρία Κιουρί ονόμασε το ένα από αυτά Πολώνιο προς τιμήν 
της χώρας της. Ένα από τα ισότοπα του Πολωνίου είναι και το Πολώνιο-210 του οποίου οι φυσικές 
ιδιότητες προσομοιάζουν αυτές του Μολύβδου, του Τελλουρίου και του Βισμούθιου. Κατασκευάζεται σε 
πυρηνικούς αντιδραστήρες βομβαρδίζοντας το φυσικό στοιχείο Βισμούθιο-209 με νετρόνια ώστε να 
παραχθεί το ραδιενεργό Βισμούθιο-210 το οποίο με βήτα διάσπαση παράγει Πολώνιο-210.  Ένα χιλιοστό 
του γραμμαρίου Πολωνίου-210 εκπέμπει αρκετή ακτινοβολία γάμα ώστε να δημιουργεί γύρω του μια 
θαμπή κυανή λάμψη. Διαλύεται άμεσα στα οξέα και σε λιγότερο βαθμό στα αλκαλικά διαλύματα ενώ 
βράζει στους 962 0C . Είναι αρκετά πτητικό και σε θερμοκρασία 55 0C μέσα σε 45 ημέρες θα έχει 
εξατμισθεί η μισή αρχική ποσότητα. Είναι περίπου 250 δισεκατομμύρια φορές πιο τοξικό από το 
υδροκυάνιο. 
 
Χρήσεις 
Χρησιμοποιείται σε συσκευές εξουδετέρωσης του στατικού ηλεκτρισμού στην υφαντουργία η ακόμη και 
σε ειδικές βούρτσες με τις οποίες αφαιρούνται οι σκόνες από τα φωτογραφικά φιλμ. Ακόμη επειδή τα 
σωμάτια άλφα που εκπέμπει έχουν μεγάλη ενέργεια, μισό γραμμάριο Πολωνίου-210 μπορεί να φτάσει σε 
μια θερμοκρασία 470 0C  παράγοντας ταυτόχρονα ισχύ 280 Watt. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως 
θερμαντική συσκευή σε διάφορες διαστημικές αποστολές όπου το Πολώνιο-210 περιορίζεται σε ένα 
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δοχείο τα τοιχώματα του οποίου θερμαίνονται λόγω των κρούσεων των σωματίων άλφα που εκπέμπονται 
κατά τη ραδιενεργό διάσπαση. Λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας ζωής (139 ημέρες) δεν ενδείκνυται για 
μακροχρόνιες διαστημικές αποστολές . 

Το Πολώνιο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για στρατιωτικούς σκοπούς το 1942-1945 στο 
σχέδιο Μανχάταν (Λος Άλαμος) και ειδικότερα ως πυροκροτητής της πυρηνικής βόμβας σχάσης στην 
οποία δύο υποκρίσιμες μάζες εμπλουτισμένου Ουρανίου (η Πλουτωνίου) οπλικής βαθμίδας, που στο 
σύνολό τους όμως αποτελούν περισσότερο από μια υπερκρίσιμη μάζα όταν ενωθούν, ωθούνται ταχύτατα 
από μία χημική έκρηξη και συγκρούονται μέσα σε ένα ισχυρό κύλινδρο, για παράδειγμα μία θαλάμη 
κανονιού. Στην κατάλληλη χρονική στιγμή, η υπερκρίσιμη μάζα Ουρανίου βομβαρδίζεται με νετρόνια 
από μια ηλεκτρονική πηγή (Πολώνιο-Βηρύλλιο), τα οποία πυροδοτούν την αλυσιδωτή αντίδραση.  

 
Ιδιότητες και επιπτώσεις στην υγεία 
Το Πολώνιο ανήκει στην κατηγορία των άλφα-ραδιενεργών δηλαδή εκπέμπει σωμάτια άλφα (με 
ταχύτητες που φτάνουν τα 20.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο). Τα σωμάτια άλφα είναι πυρήνες του 
ατόμου του Ηλίου (αυτό που φουσκώνει τα μπαλόνια!) που εκπέμπονται από βαρείς πυρήνες οι οποίοι 
ονομάζονται άλφα ραδιενεργοί  και αποβάλλουν το περίσσευμα του θετικού τους φορτίου με την 
διεργασία αυτή αφού η αποκόλληση μιας τέτοιας ποσότητας θετικού φορτίου είναι η ευκολότερη όπως 
αποδεικνύει η κβαντομηχανική μελέτη του φαινομένου.  

H ενέργεια των σωματίων άλφα του Πολωνίου-210 απορροφάται αμέσως μέσα στα πρώτα 20 
εκατομμυριοστά του μέτρου (μικρόμετρα) της εκτιθέμενης μάζας του ζωντανού ιστού. Αυτό σημαίνει ότι 
η εξωτερική ακτινοβόληση από Πολώνιο-210 είναι αμελητέα, δηλαδή μπορούμε να είμαστε σε απόσταση 
λίγων εκατοστών από αυτό χωρίς κίνδυνο με την προϋπόθεση να μην εισέλθει στον οργανισμό μας 
(εισπνοή, κατάποση, ανοιχτές πληγές κλπ). Ειδικότερα η απόσταση που διανύουν τα σωμάτια άλφα του 
Πολωνίου-210 μέσα στον ζωικό ιστό που κινούνται είναι φθίνουσα συνάρτηση της πυκνότητας του ιστού 
(ακριβώς όπως και σε κάθε άλλη μορφή ύλης). Κατά τη διάρκεια της πορείας τους μέσα στους ιστούς, η 
οποία λόγω της μάζας τους είναι γενικά ευθεία, συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια πολλών ατόμων 
αφήνοντας πίσω τους ιονισμένα άτομα και χημικές ρίζες. Σε κάθε σύγκρουσή του το άλφα σωμάτιο του 
Πολωνίου-210 μεταβιβάζει στα ηλεκτρόνια των ατόμων του ιστού ενέργεια μέχρι να συλλάβει δύο 
ηλεκτρόνια μετατρεπόμενο σε ουδέτερο άτομο Ηλίου και να ηρεμήσει. Φυσικά η εναπόθεση στη 
ζωντανή ύλη επιπλέον ενέργειας από αυτή που προέβλεψε η φύση θα προκαλέσει βιολογικές βλάβες.  

Η ζημιογόνος δράση της άλφα πυρηνικής ακτινοβολίας του Πολωνίου-210 οφείλεται στην ιονιστική 
(και διεγερτική) της δράση πάνω στα κύτταρα που αποτελούν τους ζωντανούς ιστούς. Το αποτέλεσμα της 
ιονιστικής αυτής δράσης είναι η καταστροφή και η αλλοίωση των συστατικών των κυττάρων που είναι 
απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία τους. Επίσης, τα υποπροϊόντα των ιονισμών αυτών μπορεί να 
είναι χημικές ουσίες που λειτουργούν ως δηλητήρια στα κύτταρα. Μερικές επιπτώσεις της ιονιστικής 
ακτινοβολίας του Πολωνίου στα κύτταρα είναι 
 

 Διόγκωση του πυρήνα του κυττάρου καθώς και του κυτταροπλάσματος 
 Αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής  μεμβράνης 
 Αύξηση του ιξώδους του κυτταρικού υγρού 
 Διαταραχή του κυτταρικού κύκλου  
 Χρωματοσωματικές μεταβολές 

 
Στη μελέτη των επιπτώσεων της άλφα πυρηνικής ακτινοβολίας του Πολωνίου-210 με τη ζωντανή ύλη 
πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μηχανισμοί βλάβης επιμερίζονται σε δύο κατηγορίες 
 



 

«Αθηνά» 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων 

www.armscontrol.info 
                                 

Σελίδα 3 από 8 

Άμεσες βλάβες 
Στις άμεσες βλάβες η άλφα πυρηνική ακτινοβολία του Πολωνίου-210 εναποθέτει ενέργεια στα 

κύτταρα προκαλώντας διαταραχή της ενεργειακής τους ισορροπίας μέσω διεγέρσεων και ιοντισμών. (Για 
παράδειγμα διάρρηξη του κυτταροπλάσματος). 
 
Έμμεσες βλάβες 

Στις έμμεσες βλάβες συγκαταλέγουμε αυτές που προκαλούνται δευτερογενώς από χημικές 
διεργασίες που προκλήθηκαν από τα σωμάτια άλφα του Πολωνίου. Για παράδειγμα την δημιουργία 
ελευθέρων ριζών που θα αντιδράσουν με άλλα ιόντα του κυττάρου διαταράσσοντας τη χημική του 
ισορροπία.  
 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν και οι γονιδιακές  μεταλλάξεις που οδηγούν σε 
καρκινογενέσεις ακόμη και μετά το πέρασμα πολλών ετών από την ακτινοβόληση. Από την άλλη μεριά 
εάν οι μεταλλάξεις αυτές αφορούν γενετικά κύτταρα μπορούν να μεταφερθούν και στους απογόνους του 
ακτινοβολημένου οργανισμού. Γενικά οι γονιδιακές μεταλλάξεις δεν είναι εύκολο να συμβούν αφού 
υπάρχει μικρή πιθανότητα να βληθεί το γενετικό υλικό του κυττάρου από ένα σωμάτιο άλφα. 

Η επίδραση που θα έχει το Πολώνιο-210 στον οργανισμό εξαρτάται κυρίως από το αν ή έκθεση 
είναι εσωτερική η εξωτερική. Στην περίπτωση της εσωτερικής έκθεσης, που είναι η πιο σημαντική, 
επιμέρους παράγοντες παίζουν το δικό τους ρόλο, όπως ο τρόπος εσωτερικοποίησης, ο βαθμός της 
διαλυτότητας του Πολωνίου-210 που εσωτερικοποιήθηκε καθώς και ο χρόνος βιολογικής αποβολής του 
από το κορμί. 

Ακόμη η δράση των άλφα σωματίων που εκπέμπει το Πολώνιο-210 δεν είναι μονοσήμαντη 
συνάρτηση του είδους του σωματίου αλλά εξαρτάται από το είδος των ιστών που θα ακτινοβοληθούν 
καθώς και την δυνατότητα επιδιόρθωσης της βλάβης που διαθέτει ο οργανισμός. Δηλαδή, για 
παράδειγμα, διαφέρουν οι βλάβες που θα προκληθούν στο επιθήλιο των πνευμόνων από εισπνοή 
Πολωνίου-210 από αυτές που θα προκληθούν στην γαστρεντερική οδό από την κατάποση του. 
 
Ο κίνδυνος λοιπόν από εισπνοή Πολωνίου-210 είναι αυτός που πρέπει να μας απασχολήσει κυρίως ενώ ο 
κίνδυνος από κατάποση είναι πολύ μικρότερος όπως έχει αποδειχθεί σε πειράματα που έχουν γίνει σε 
διάφορα άλφα ραδιενεργά στοιχεία. 
 
Για να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις από εισπνοή Πολωνίου-210 σε σχέση με αυτές που προκαλεί η 
εισπνοή εκφυλισμένου Ουρανίου η Πλουτωνίου πυρηνικών όπλων δίνουμε τον παρακάτω πίνακα.  
 

Ισότοπο Χρόνος ημίσειας ζωής
(χρόνια) 

Ενεργότητα
(Ci/g) 

50-CEDE
(rem/Ci) 

50-CEDE 
(rem/mg) 

Καρκίνοι/mg

Ουράνιο-238 4,47⋅109 3,36⋅10–7 2,45⋅106   0,0008232 Κανένας
Πλουτώνιο-239 24.060 0,062 3,08⋅108 19.000 9
Πολώνιο-210 0,379 (138 ημέρες) 4.484 9,40⋅106 42.150.000 20.000

 
 
Στον πίνακα αυτό βλέπουμε τον χρόνο ημιζωής των ραδιενεργών δηλαδή σε πόσο χρόνο θα έχει μειωθεί 
το ραδιενεργό υλικό στο μισό λόγο ραδιενεργούς διάσπασης. Για παράδειγμα, το Πολώνιο-210 έχει 
χρόνο ημιζωής 139 ημέρες δηλαδή αν έχουμε αρχικά ένα κιλό Πολώνιο-210 σε 139 ημέρες θα έχει μείνει 
μόνο το μισό διότι το άλλο το μισό θα έχει μετατραπεί σε Μόλυβδο ενώ σε δύο  χρόνια (από την αρχή) 
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θα έχει μείνει λιγότερο από το ένα δέκατο αφού τα άλλα εννέα δέκατα θα έχουν γίνει Μόλυβδος και ούτω 
καθ’ εξής. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι το Πολώνιο-210 δεν μπορεί να αποθηκευθεί για πολλά 
χρόνια διότι θα μετατραπεί όλο σε Μόλυβδο σχετικά σύντομα. 

Στον ίδιο πίνακα βλέπουμε πόσες μονάδες ραδιενέργειας (Curie) υπάρχουν σε ένα γραμμάριο των 
ραδιενεργών υλικών και πόσες μονάδες δόσης (rem) παίρνουμε ανά χιλιοστό του γραμμαρίου που 
εισπνέουμε (μέσα σε πενήντα χρόνια από την ημέρα της εισπνοής). Παρατηρούμε ότι ένα χιλιοστό του 
γραμμαρίου Πολώνιο-210 έχει δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη ραδιενέργεια από την ίδια ποσότητα 
εκφυλισμένου Ουρανίου η ακόμη δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ραδιενέργεια από ένα χιλιοστό του 
γραμμαρίου Πλουτωνίου πυρηνικών όπλων.  

Επίσης, όσον αφορά τις δόσεις, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ένα rem περίπου μας δίνει μια 
ολοσωματική αξονική τομογραφία και ότι στα 2000 rem «καίγεσαι» δηλαδή αναπτύσσεις καρκίνο με 
απόλυτη βεβαιότητα διαπιστώνουμε από τον πίνακα τα εξής:  

Η εισπνοή ενός χιλιοστού του γραμμαρίου εκφυλισμένου Ουρανίου θα μας προκαλέσει αμελητέο 
κίνδυνο καρκινογένεσης (αλλά εξαιρετικά επιζήμια τοξική επίδραση) ενώ η ίδια ποσότητα Πλουτωνίου 
αρκεί να προκαλέσει καρκίνο σε εννέα περίπου ανθρώπους. Όσον αφορά το Πολώνιο-210 ένα χιλιοστό 
του γραμμαρίου μπορεί θεωρητικά να προκαλέσει είκοσι χιλιάδες καρκίνους από εισπνοή! Δηλαδή αρκεί 
η εισπνοή ενός εκατομμυριοστού του γραμμαρίου (μικρογραμμάριο) για να προκληθούν είκοσι καρκίνοι. 
Φυσικά για να προκληθούν όλοι αυτοί οι καρκίνοι όλα τα θύματα πρέπει να εισπνεύσουν όλη την 
ποσότητα ομοιόμορφα και αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.  
   
Η βρώμικη βόμβα Πολωνίου-210 
 

Από τεχνικής απόψεως η ραδιολογική (βρώμικη) βόμβα Πολωνίου-210 έχει μάλλον της εξής 
προφανή δομή: Αρχικά μια ποσότητα του ραδιενεργού υλικού διαλύεται μέσα σε οξύ και περιορίζεται σε 
ένα μεταλλικό η γυάλινο δοχείο. Στη συνέχεια διασπείρεται στη γύρω περιοχή με μια μικροποσότητα 
εκρηκτικού κάτω από τις κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες. Όμως ακόμη και μισό γραμμάριο 
Πολωνίου-210 εκλύει τόσο μεγάλη ενέργεια ώστε το εσωτερικό του δοχείου θα ανέπτυσσε σύντομα 
θερμοκρασία πεντακοσίων βαθμών Κελσίου με αποτέλεσμα να περιορισμός του υλικού σε δοχείο με 
πρόχειρα μέσα προκειμένου να κατασκευαστεί μια βραδυφλεγής βόμβα είναι μάλλον αδύνατος. Μια 
άλλη εναλλακτική λύση είναι να διαλύσει κανείς το υλικό υδατικό διάλυμα οξέος τη στιγμή της επίθεσης 
και απλώς να το σκορπίσει στη γύρω περιοχή προκειμένου αυτό να καταστεί αερόλυμα και να 
προκαλέσει καρκίνο δια της εισπνοής. Αυτό φυσικά θα είχε επιπτώσεις και για τον ίδιο τον τρομοκράτη 
αφού θα ήταν δύσκολο να ξεφύγει από την εισπνοή της ελάχιστης ποσότητας ενός εκατομμυριοστού του 
γραμμαρίου που θα σκότωνε και τον ίδιο μετά από χρόνια. 
Ακόμη επειδή το Πολώνιο-210 αν και μέταλλο είναι ελαφρώς πτητικό (σε θερμοκρασία 55 0C μέσα σε 45 
ημέρες θα έχει εξατμισθεί η μισή αρχική του ποσότητα) μπορεί κανείς να τοποθετήσει μια τέτοια 
μικροποσότητα (ίση με τον όγκο ενός ζαριού) σε αγωγούς εξαερισμού, κλιματιστικά, αεροπλάνα κλπ., 
προκαλώντας έτσι μια μόνιμη πηγή καρκίνων στον περιβάλλοντα χώρο. 

Το Κέντρο Ελέγχου Όπλων και το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων για να μελετήσει τις επιπτώσεις χρήσης του Πολωνίου-210 ως ραδιολογικής (βρώμικης) 
βόμβας και να ενημερώσει την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και την κοινή γνώμη μελέτησε διάφορα 
σενάρια εκ των οποίων παρουσιάζουμε ενδεικτικά το εξής:  

Ας υποθέσουμε ότι ο τρομοκράτης διαθέτει μια μικροποσότητα 10 γραμμαρίων που 
καταλαμβάνει όγκο περίπου ίσο με τον όγκο του ζαριού και αφού την διαλύσει σε οξύ την διασκορπίζει 
με εκρηκτικό τρόπο στη περιοχή γύρω από το σημείο μηδέν που για προφανείς λόγους θα είναι μια 
περιοχή αυξημένης πληθυσμιακής πυκνότητας σε ώρα αιχμής (για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας). 
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους τους οποίους για λόγους ασφαλείας δεν θα αναλύσουμε 
αν και διδάσκονται από το συγγραφέα στους Έλληνες Αξιωματικούς. Αν υποθέσουμε ότι η έκρηξη που 
θα σκορπίσει το Πολώνιο-210 είναι ίδια με την έκρηξη που προκαλείται αν ρίξουμε ένα σπίρτο στο 
ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου (περίπου ίση με 370 γραμμάρια νιτρογλυκερίνης) τότε θα έχουμε τις εξής 
επιπτώσεις αν η έκρηξη γίνει στο κέντρο της Αθήνας με δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες σε ώρα 
αιχμής. 

Υποθέτουμε ότι το σημείο μηδέν (GZ) βρίσκεται (περίπου) ένα χιλιόμετρο δυτικά της πλατείας 
Ομονοίας στο χάρτη και ένας ελαφρύς άνεμος φυσάει ανατολικά. Τότε κατά το πέρασμα του 
ραδιολογικού νέφους όλα τα άτομα που βρίσκονται στην εσωτερική κόκκινη ζώνη (0.26 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα) θα δεχθούν δόση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από 100 rem δηλαδή πάνω από εκατό 
ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες ο καθένας και η πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο μέχρι το 
τέλος της ζωής τους τα άτομα αυτά θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5% (σαν να έχουν καπνίσει 
τουλάχιστον 350.000 τσιγάρα ο καθένας). Όσοι βρίσκονται στην μπλε ζώνη (συνολικά 36 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα που δεν φαίνονται όλα στο χάρτη λόγω κλίμακας) θα δεχθούν δόσεις που υπερβαίνουν τις 
δέκα αξονικές τομογραφίες και η πιθανότητα να παρουσιάσουν καρκίνο μέχρι το τέλος της ζωής τους θα 
αυξηθεί κατά 0.5% (σαν να έχουν καπνίσει τουλάχιστον 35.000 τσιγάρα ο καθένας). Όσοι βρίσκονται 
έξω από την μπλε ζώνη και κυρίως αντίθετα με τη κατεύθυνση του αέρα μπορούν να θεωρήσουν ότι ο 
κίνδυνος που θα διατρέξουν είναι μικρός αλλά όχι αμελητέος. Θεωρώντας ότι σε ώρα αιχμής  στο κέντρο 
της Αθήνας η πληθυσμιακή πυκνότητα μπορεί άνετα να φτάσει στα 10000 άτομα ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο τότε στην κόκκινη ζώνη θα έχουμε την ανάπτυξη τουλάχιστον 130 καρκίνων ενώ στην μπλε 
ζώνη τουλάχιστον 1800 καρκίνους στα επόμενα πενήντα χρόνια. Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ελλάδος ο ένας στους πέντε Έλληνες θα παρουσιάσει σίγουρα καρκίνο από 
άλλους λόγους οι παραπάνω 1800 καρκίνοι της μπλε ζώνης του χάρτη δεν θα καταστεί δυνατό να 
αποδοθούν με βεβαιότητα στο Πολώνιο-210 αφού αναμένονται ούτως η άλλως 72000 καρκίνοι στα 
360.000 άτομα που υπάρχουν στην μπλε ζώνη. Αφού όμως ο άνεμος μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη 
κατεύθυνση από αυτήν που υποθέσαμε τότε σε ακτίνα τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιομέτρων από το σημείο 
μηδέν (βλ χάρτη) κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής αφού ακόμη και στην απόσταση αυτή 
θεωρητικά μπορεί ένα άτομο να δεχθεί δόση που θα αυξήσει την πιθανότητα καρκινογένεσης.  
 
Συμπεράσματα 
Το Κέντρο Ελέγχου Όπλων μελέτησε μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης ραδιολογικών όπλων ένα 
πλήθος σεναρίων σχετικά με το πρόσφατο επεισόδια των ραδιολογικών μολύνσεων με Πολώνιο-210,  
όπως διασπορά του υλικού από στέγη πολυκατοικίας, διασπορά σε αεραγωγούς και κλιματιστικά, 
εκρηκτική διασπορά (βλ παράδειγμα) και κατέληξε στην εξής άποψη: Δεν είναι δυνατόν να υπήρξε 
τρομοκρατική επίθεση με βρώμικη βόμβα Πολωνίου-210 ούτε δολοφονία με το ίδιο υλικό. Το πλέον 
πιθανό σενάριο είναι ότι πρόκειται για λαθρεμπόριο του πανάκριβου Πολωνίου-210 το οποίο 
διέρρευσε από τους τρομοκράτες λόγω της άγνοιας και της απειρίας τους σχετικά με τον περιορισμό του 
και τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας. 

Η πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκε το Πολώνιο-210 εναντίον ενός μεμονωμένου στόχου (π.χ. 
δολοφονία) είναι μάλλον αμελητέα διότι είναι πρακτικά αδύνατον να εστιαστεί η χρήση του 
συγκεκριμένου υλικού (και οποιουδήποτε ραδιολογικού όπλου) σε ένα μόνο άτομο ενώ παράλληλα 
υπάρχουν πλήθος άλλοι τρόποι να δολοφονηθεί ένα άτομο απολύτως ακίνδυνα για τον εκτελεστή και 
φυσικά με πολύ πιο εύχρηστα, αθόρυβα και φθηνά μέσα αφού το Πολώνιο-210 είναι εξαιρετικά σπάνιο 
και πανάκριβο (στοιχίζει στην αγορά μερικά δισεκατομμύρια δολάρια ανά χιλιοστό του 
γραμμαρίου). Δηλαδή προκειμένου να κατασκευάσει κανείς μια βρώμικη βόμβα με ένα γραμμάριο 
Πολωνίου-210 θα ξοδέψει υλικό που στοιχίζει όσο ένας στρατός! Για παράδειγμα το Κέντρο Ελέγχου 
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Όπλων και το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΓΕΣ) που διευθύνει 
ο συγγραφέας μπορούν να αγοράσουν νόμιμα Πολώνιο-210 για βαθμονόμηση οργάνων μέτρησης 
ακτινοβολίας άλφα στην τιμή των 700 δολαρίων ανά 22 εκατομμυριοστά του  εκατομμυριοστού του 
γραμμαρίου!) 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τις ποσότητες Πολωνίου-210 που 
εντόπισαν και περιορίστηκαν μόνο στην αναφορά σε εύρεση ιχνών (αυτά τα ίχνη θα αξίζουν πολλά 
χρήματα σίγουρα!). Όμως σύμφωνα με την παρούσα μελέτη ακόμη και τα ίχνη είναι ικανά να έχουν 
προκαλέσει σοβαρότατες βλάβες και κατά συνέπεια το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί εξονυχιστικά διότι 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν μολυνθεί τόσο οι λαθρέμποροι Πολωνίου-210 όσο και ανύποπτα 
άτομα που δεν θα μάθουν ποτέ ότι ο καρκίνος που θα εκδηλώσουν μετά από χρόνια οφείλεται στο 
Πολώνιο-210 που εισέπνευσαν.  
 
 
Ακολουθούν φωτογραφίες και χάρτες 
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Πολώνιο-210 

 
 
 
 
 
 

 
Προσομοίωση βρώμικης βόμβας Πολωνίου-210 στο κέντρο της Αθήνας. Το σενάριο και οι ζώνες 
προκύπτουν από τις προσομοιώσεις του Κέντρου Ελέγχου Όπλων και αναλύονται στο κείμενο. 
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Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας μετά από ραδιολογική επίθεση με βρώμικη βόμβα Πολωνίου-210 όπως 
προκύπτουν από τις προσομοιώσεις του Κέντρου Ελέγχου Όπλων. Το σενάριο και οι ζώνες αναλύονται 
στο κείμενο. 
 
 
 

 
Η γραφική παράσταση της δόσης (rems) που προσλαμβάνει λόγω εισπνοής ένα άτομο ως συνάρτηση της 
απόστασης (km) από το σημείο μηδέν (GZ) μετά από προσβολή με βρώμικη βόμβα Πολωνίου-210 (το 
σενάριο αναλύεται στο κείμενο). Παρατηρήστε ότι ακόμη και σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από το σημείο 
μηδέν είναι δυνατόν να λάβουμε δόση ίση με 10 αξονικές τομογραφίες 
 
 
 


