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Γάλλος Jean Baptist Fourier μελέτησε για

πρώτη φορά την ακτινοβολία που δέχεται η γη

από τον ήλιο και αυτή που επιστρέφει από τη

γη στο διάστημα. Το 1827 αναφέρεται για πρώτη φορά

σε ένα φαινόμενο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δια-

τήρηση της θερμοκρασίας της γης σε υψηλά επίπεδα και

το παρομοιάζει με αυτό του θερμοκηπίου. Πολύ αργό-

τερα το 1896 ο Σουηδός Svarnte Arrenhius υποστηρί-

ζει ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης επηρεά-

ζεται σημαντικά από τα αέρια που βρίσκονται στην ατμό-

σφαιρα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν την

θερμότητα και ονομάζει για πρώτη φορά το φαι-

νόμενο του θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά που

συμμετέχουν στο φυσικό φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου, είναι οι υδρατμοί (Η2Ο), το διοξείδιο

του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και το υπο-

ξείδιο του αζώτου (Ν2Ο). 

Τα αέρια του θερμοκηπίου επιτρέπουν τη διέ-

λευση της ηλιακής ακτινοβολίας προς τη γη, ενώ

ταυτόχρονα απορροφούν και ανακλούν ξανά

προς τη γη και άλλες κατευθύνσεις ένα μέρος της

γήινης υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR ακτινοβολίας)

με αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμο-

κρασίας της γης. Λόγω του φυσικού φαινομένου

του θερμοκηπίου η μέση θερμοκρασία της γης

διατηρείται περίπου στους +15 oC. Αν η γη δεν

είχε ατμόσφαιρα, η συνολική γήινη IR ακτινο-

βολία θα επέστρεφε στο διάστημα. Η γη θα είχε

μέση θερμοκρασία ίση -18 ºC και κατά συνέπεια η επι-

φάνεια του πλανήτη θα ήταν μία απέραντη παγωμένη

έκταση, αφιλόξενη για τα περισσότερα είδη της πανίδας

και της χλωρίδας. 

Μελετώντας την εξέλιξη της μέσης τιμής της θερμο-

κρασίας πλανητικά, ο πλανήτης είναι κατά 0,8°C θερ-

μότερος σε σχέση με το έτος 1860, βασιζόμενοι σε δε-

κάδες υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας πα-

ρατηρήσεις από θερμόμετρα σε ολόκληρο τον κόσμο

πάνω από στεριά και θάλασσα. Έντεκα από τα τε-

λευταία δώδεκα χρόνια είναι από τα θερμότερα κατά

την χρονική περίοδο από το 1850 έως σήμερα. Ταυ-

τόχρονα η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στο βό-

ρειο ημισφαίριο προσεγγίζει μια αύξηση περίπου 2οC

στην αρκτική ζώνη.

Επομένως αν και το φυσικό ατμοσφαιρικό αυτό φαι-

νόμενο του θερμοκηπίου είναι απαραίτητο και ευ-

εργετικό για την ανάπτυξη και την επιβίωση κάθε μορ-

φής ζωής πάνω στον πλανήτη, κατά τη διάρκεια του

20ου και 21ου αιώνα καταγράφεται μία σημαντική αύ-

ξηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκη-

πίου και άλλων χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα

που δρουν ως θερμοκηπιακοί ρύποι και απορυθμίζουν

την ισορροπία του. Οι θερμοκηπιακοί αυτοί ρύποι είναι

εκτός του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου

(CH4) και του υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), το τροπο-

σφαιρικό όζον (Ο3, οι χλωροφθοράνθρακες (CFC’s), οι

υδρογονοφθοράνθρακες (ΗCFC’s), οι υπερφθοράνθρα-

κες (ΡFC’s), οι υδρογονοφθοράνθρακες (ΗFC’s) και το εξα-

φθοριούχο θείο (SF6). Οι τελευταίοι αυτοί ρύποι ουδέ-

ποτε αποτελούσαν συστατικό του ατμοσφαιρικού αέρα

αλλά προστέθηκαν στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογε-

νείς δραστηριότητες.

Το διοξείδιο του άνθρακα ήταν για χιλιάδες χρόνια σε

ισορροπία στη φύση σε συγκεντρώσεις από 200 έως 250

ppm (v/v), όπως φαίνεται στα σχήματα 1 και 2. Τον 20ο

αιώνα μέσα σε διάστημα 100 χρόνων αυξήθηκε κατά 30%

παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς,

ενώ το Φεβρουάριο του φετινού έτους 2019 έχει φτάσει

τα 411,75 ppm με αυξητική τάση. Όπως φαίνεται στο σχή-

μα 2, με παρόμοιους ρυθμούς αυξήθηκαν οι συγκε-

ντρώσεις του μεθανίου (CΗ4) και του υποξειδίου του

αζώτου (Ν2Ο) σε σχέση με την σύσταση της μη-ρυπα-

σμένης ατμόσφαιρας τον 20ο αιώνα. 

Σχήμα 1: Εξέλιξη της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) (μέρη στο εκατομμύριο - ppm) τα τελευταία 800.000 χρόνια.
Τα δεδομένα πριν το 1958 προέρχονται από αναλύσεις του CO2 σε

φυσαλίδες στον πυρήνα πάγων και από την αναλογία βαρέως
ύδατος (Ο18) προς ελαφρύ ύδωρ (Ο16) (λόγος Ο18/Ο16) σε

ιζήματα ωκεανών και σε κύκλους κορμών δένδρων (σύμφωνα με το
παλαιοκλιματολογικό πρόγραμμα της Εθνικής Ωκεανολογικής και
Ατμοσφαιρικής Διοίκησης του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ -

NOOA Paleoclimatology Program).

Σχήμα 2: Αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) (μέρη στο εκατομμύριο - ppm), του μεθανίου (CΗ4) και του
υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) (μέρη στο δισεκατομμύριο - ppb) τα
τελευταία 2000 χρόνια (δεδομένα από τη Διακυβερνητική Επιτροπή

για το Κλίμα - IPCC).

Προκειμένου να διατηρηθεί μία πλήρης ισορροπία στο

οικοσύστημα, απαιτείται η συγκέντρωση των παραπά-

νω αερίων της ατμόσφαιρας να μην παρουσιάζει ση-

μαντικές αυξομειώσεις, διότι διαφορετικά είναι πιθανό

να προκληθούν θερμοκρασιακές μεταβολές, οι οποίες με

τη σειρά τους θα επιφέρουν κλιματικές αλλαγές πάνω

στον πλανήτη. Θα συμφωνήσουμε φυσικά ότι γεωλογικές

έρευνες έχουν δείξει ότι υπήρξαν περίοδοι στην ιστο-

ρία της γης που η επιφάνεια της ήταν θερμότερη ή ψυ-

χρότερη σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή, προκαλώ-

ντας σημαντικές κλιματικές αλλαγές. Κάθε φορά που στο

παρελθόν οι αλλαγές δεν ήταν τόσο ραγδαίες, υπήρχε χρό-

νος για σταδιακή προσαρμογή της φύσης. Αντίθετα όσες

φορές οι αλλαγές ήταν απότομες, είχαν ως αποτέλεσμα

τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και μερικές

φορές προκάλεσαν μαζικές εξαφανίσεις ζώντων οργα-

νισμών.

Η χρήση ορυκτών καυσίμων για παραγωγή

ενέργειας, οι βιομηχανικές και αγροτικές δρα-

στηριότητες που διατηρούν το επίπεδο της ποι-

ότητας ζωής σήμερα προκαλούν πολύ γρήγορη αύ-

ξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Μέχρι τώρα

στοιχηματίζουν κάποιοι ότι το όφελος μας είναι

μεγαλύτερο από την καταστροφή που προκαλού-

με στον πλανήτη. Έμπειροι παίκτες στοιχημάτων

δεν ξαφνιάζονται όταν υπάρχει διαφωνία των ει-

δικών. Καταλαβαίνουν ότι λόγοι συναισθηματικοί

και ιδεολογικοί επηρεάζουν την αξιολόγηση της

πληροφορίας. Όμως η αβεβαιότητα στις προβλέ-

ψεις για κλιματικές αλλαγές λόγω ανθρωπογενούς

επίδρασης μειώνεται συνεχώς. Πάντα τα επι-

στημονικά αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα

θα έχουν μια αβεβαιότητα και αυτό δεν πρέπει να

μας αποτρέπει στις αποφάσεις που παίρνουμε. Επί-

σης δεν πρέπει να είμαστε αφελείς ότι δε θα πληρώσουμε

την επίδραση μας στο περιβάλλον και στο κλίμα του πλα-

νήτη. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής στη βιομηχανική και

αγροτική ανάπτυξη. Οι εκπομπές του CO2 προέρχονται

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και η μείωση τους

πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση της χρήσης ορυκτών

καυσίμων που σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως

η αύξηση του πληθυσμού, η παραγωγή ενέργειας και

η οικονομική ανάπτυξη. 

Από τα προαναφερθέντα αέρια του θερμοκηπίου, το

διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται ότι έχει τη μεγα-

λύτερη συμμετοχή στην κλιματική αλλαγή λόγω της

υπέρμετρης παραγωγής του από τις καύσεις των υδρο-

γονανθράκων και την εκτεταμένη καταστροφή των

δασών και κυρίως στον Αμαζόνιο. Βέβαια πολύ εύ-

κολα συμπεραίνει κάποιος ότι αν προστεθούν όλα μαζί

τα αέρια του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην αύ-

ξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη (και οφεί-

λονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες), η συνο-

λική ευθύνη τους θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη αυ-

τής του CO2.

Αρνητές του φαινομένου θεωρούν αφελώς ότι κλι-

ματικές αλλαγές έχουν συμβεί στο παρελθόν και θα συμ-

βούν και στο μέλλον από φυσικές αιτίες. Συμφωνούμε

στη γενική τοποθέτηση, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τι συμ-

βαίνει στον αιώνα μας και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις

των ανθρωπογενών εκπομπών στη γη που θα οδηγήσουν

σε αλλαγές στη θερμοκρασία και άλλες παραμέτρους (π.χ.

στάθμη θάλασσας, βροχόπτωση). Προφανώς σε 100.000

χρόνια ή 1.000.000 χρόνια από τώρα θα υπάρξουν αλ-

λαγές κλιματικές λόγω φυσικών παραγόντων αλλά ποι-

ος ξέρει πως θα είναι ο πλανήτης μας τότε; Εμείς ως γο-

νείς και πολίτες αυτού του κόσμου, καλό είναι να νοι-
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Αφορμή για τη σύντομη παρέμβαση μας στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα είναι η συχνή
εμφάνιση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνεντεύξεων και σχολίων που αρνούνται την
ύπαρξη της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και αφήνουν να εννοηθεί ότι το κλίμα
αλλάζει μόνο από φυσικούς παράγοντες. Νοιώθουμε ότι δε μπορεί να συνεχιστεί η πα-
ραπληροφόρηση των πολιτών από συνεντεύξεις που δε παρουσιάζουν την επιστημονι-
κή γνώση και ενημέρωση σε αυτόν τον τομέα αγνοώντας την επιστημονική πρόοδο στην
κατανόηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 
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