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ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

Σν 1992 ππνγξάθηεθε ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην1, ην νπνίν απνηειεί κηα 

δηαθξαηηθή ζπκθσλία, γηα θνηλή πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο από ην θαηλόκελν ηεο παγθόζκηαο ζέξκαλζεο. Ο βαζηθόηεξνο ζηόρνο πνπ 

ηέζεθε από απηή ηε ζπκθσλία, ήηαλ λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο CO2 θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 5,2% κέρξη ην 2012, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Δπζηπρώο, 

κέρξη ηώξα, από ηηο 40 ρώξεο πνπ ππέγξαςαλ ην πξσηόθνιιν, νη 21 όρη κόλν δελ 

κείσζαλ ηηο εθπνκπέο, αιιά ηηο αύμεζαλ. Ώξηκεο νηθνλνκίεο, όπσο ε Γεξκαλία, ε 

Αγγιία θαη ε Γαιιία, θαηάθεξαλ θάπνηεο κεηώζεηο, πνιύ κηθξόηεξεο όκσο από ην 

ζηόρν. Είλαη επίζεο πνιύ βαζηθό, όηη νη «πξσηαζιήηξηεο» παξαγσγηθέο ρώξεο, 

Κίλα θαη ΗΠΑ, δελ ππέγξαςαλ ην πξσηόθνιιν. Οη «θησρέο» απηέο επηδόζεηο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκόλσλ, όηη «όπσο πάκε», ην 2100 νη 

ζεξκνθξαζίεο ηνπ πιαλήηε ζα απμεζνύλ από 2-5 C, πξάγκα πνπ θάλεη ακθίβνιε 

ηελ ύπαξμε ηεο ίδηαο ηεο δσήο, θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλεύξεζεο 

λύζεων. Οη κειέηεο ζπγθιίλνπλ, όηη γηα λα δηαηεξεζεί ε θιηκαηηθή ηζνξξνπία, 

πξέπεη κέρξη ην 2050 λα κεησζνύλ νη εθπνκπέο CO2 θαηά ηνπιάρηζηνλ 80%, 

πξάγκα πνπ αθνύγεηαη αλέθηθην, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ν παγθόζκηνο 

πιεζπζκόο ηόηε πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηα 9,5 δηζεθαηνκκύξηα, από ηα 6,3 πνπ 

είλαη ζήκεξα. Καη θάηη αθόκα : Η κεγάιεο απηέο κεηώζεηο κπνξεί λα αθνύγνληαη 

εθηθηέο γηα ώξηκεο νηθνλνκίεο, όπσο Επξώπε, Ακεξηθή θαη Ιαπσλία, αιιά ηη λα 

ζθεθηεί θαλείο γηα ηηο «επηζεηηθέο» αλαδπόκελεο νηθνλνκίεο, όπσο Κίλα θαη Ιλδία, 

πνπ αγσλίδνληαη λα βγνπλ από ην όξην ηεο δώλεο ηεο θηώρηαο, ζπγθεληξώλνληαο 

ηε παγθόζκηα παξαγσγή; (άξα θαη «κνλνπσιώληαο» ηνπο ξύπνπο). Ο 

πξνβιεκαηηζκόο απηόο νδεγεί ζην εξώηεκα : Ση κπνξεί λα θάλεη ε επηζηήκε γηα λα 

καο πξνζηαηέςεη ;  Μηα λέα επηζηήκε, ε Γεσκεραληθή, αζρνιείηαη κε ην ζέκα απηό 

θαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλεη πξέπεη λα απαζρνιήζνπλ ζνβαξά ηνπο πνιηηηθνύο.    

 
                                                           
1
 Σο Δεκζμβριο του 2009 θα γίνει παγκόςμια ςυνδιάςκεψη ςτη Κοπεγχάγη για την παράταςη τησ 

ςυμφωνίασ του Κιότο, που λήγει το 2012.  

http://www.cryologic.gr/Contents.aspx?CatId=54
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
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Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ PINATUBO 

Σν 1991 εμεξξάγε ην εθαίζηεην PINATUBO ζηηο Φηιηππίλεο. Καηά ηελ έθξεμε, 

ειεπζεξώζεθαλ 20 εθαηνκκύξηα ηόλνη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), ην νπνίν 

αλέβεθε ζηα ςειά ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο (ζηξαηόζθαηξα) θαη «θάιπςαλ» ηε 

γε κε έλα αόξαην ζηξώκα. Οη επηζηήκνλεο παξαηήξεζαλ, όηη ην ζηξώκα απηό 

αληαλαθινύζε πίζσ ζην δηάζηεκα έλα κεγάιν πνζνζηό ηεο ειηαθήο ζεξκόηεηαο, 

«δξνζίδνληαο» έηζη ην πιαλήηε. Τπνινγίζηεθε, όηη από ην θαηλόκελν απηό, ε 

παγθόζκηα ζεξκνθξαζία κεηώζεθε θαηά 0,5 C, δίλνληάο καο έηζη έλα πεξηζώξην 

ζην δπζάξεζην δξόκν πξνο ηε παγθόζκηα ζέξκαλζε. Η δηαπίζησζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ PINATUBO νδήγεζε ζηελ έξεπλα, αλ κπνξεί ν άλζξσπνο, κε ηερλεηά 

κέζα λα δηνρεηεπζεη έλα αέξην – αληαλαθιαζηή - αζπίδα ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα 

ηεο αηκόζθαηξαο, πνπ λα καο πξνζηαηεύεη από ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα. Η ηδέα 

αθνύγεηαη εμσπξαγκαηηθή, νη ππνινγηζκνί όκσο έδεημαλ, όηη κε ζρεηηθά κηθξέο 

πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (1,5 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ζε αληίζεζε κε ηα 20 

εθαηνκκύξηα ηόλνπο ηνπ PINATUBO) θαη κε απιέο κεζνδνινγίεο (αεξνπιάλα – 

κπαιόληα), κπνξνύκε λα αλαραηηίζνπκε ηε παγθόζκηα ζέξκαλζε. Σν θόζηνο είλαη 

ρακειό θαη πιήξσο απνδεθηό, γηα έλα ηόζν ζνβαξό εγρείξεκα. Παξακέλνπλ 

βέβαηα νη πιεπξηθέο επηπηώζεηο, βαζηθόηεξε ησλ νπνίσλ είλαη ε επίδξαζε ζηε 

ζηνηβάδα ηνπ όδνληνο (ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ βιάπηεη ην όδνλ). Όπσο ιέλε όκσο νη 

εηδηθνί, κε ζηαδηαθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ, κπνξνύλ λα ειέγρνληαη νη επηπηώζεηο. 

Η ηδέα ηεο ηερληηήο επέκβαζεο ζην θιίκα δελ είλαη θαηλνύξγηα : Ήδε ην 1965, 

δηαηππώζεθε από ην Ρώζζν Φπζηθό Mikhail Budyko ε ηδέα ηεο επέκβαζεο ζην 

θιίκα κε δηνρέηεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. Η ηδέα εμειίρζεθε από ην Υεκηθό 

Crutzen, ν νπνίνο ην 2006 δηαηύπσζε ηε ζέζε, όηη κε δηνρέηεπζε 1,5 

εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ SO2 ζηελ αηκόζθαηξα, κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ζε 

έιεγρν ηε παγθόζκηα ζέξκαλζε, αθόκα θαη ζε απμεκέλα επίπεδα ζπγθέληξσζεο 

CO2 (ε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκόζθαηξα είλαη 386 ppm). Η έξεπλα 

όκσο δε πεξηνξίδεηαη κόλν ζηε ρξήζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2). Ο Φπζηθόο 

David Keith ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Calgary είλαη επηθεθαιήο έξεπλαο γηα λέα 

πιηθά : Ο Keith εξγάδεηαη γηα ην ζρεδηαζκό ηερλεηώλ ζσκαηηδίσλ, πνπ λα 

αησξνύληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαη λα έρνπλ θαιύηεξεο αληαλαθιαζηηθέο ηδηόηεηεο 

ζην ειηαθό θσο από ην SO2 θαη ρσξίο επηπηώζεηο ζην όδνλ. Σν ζσκαηίδην απηό ζα 

αησξείηαη ζηνλ αέξα ρσξίο ηάζεηο θαζίδεζεο ζην έδαθνο (όπσο ην SO2).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinatubo
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Budyko
http://www.mpch-mainz.mpg.de/~air/crutzen/
http://www.ucalgary.ca/~keith/
http://www.ucalgary.ca/
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Η ΑΝΑΚΣΗΗ ΣΟΤ CO2 ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 

Σν CO2 είλαη ππεύζπλν γηα ηε παγθόζκηα ζέξκαλζε. Αλ κπνξνύζε κε θάπνην ηξόπν 

λα αλαθηεζεί από ηελ αηκόζθαηξα (κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο), ζα ππήξρε 

έιεγρνο ζηε παγθόζκηα ζεξκαλζε. Η ηδέα απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθνύ 

θιάδνπ ζηελ επηζηήκε ηεο Γεσκεραληθήο. Κάζε ρξόλν εθπέκπνληαη ζηελ 

αηκόζθαηξα 30 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη CO2. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε 

πνζόηεηα απηή κπνξεί λα αλαθηεζεί ζε πγξή κνξθή θαη λα απνζεθεπηεί ζε 

ππόγεηα θνηιώκαηα. Η ηερληθή απηή θνζηίδεη ηξερόλησο 200 δνιιάξηα ην ηόλν θαη 

αλακέλεηαη λα πέζεη ζηα 50. Αθόκα όκσο θαη κε απηό ην θόζηνο, ζα θνζηίδεη 1,5 

ηξηζεθαηνκκύξηα δνιιάξηα ε αλάθηεζε από ηελ αηκόζθαηξα ησλ εθπνκπώλ CO2 

ελόο ρξόλνπ.  

 

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

Οη έξεπλεο θαη νη αλαθαιύςεηο ηεο επηζηήκεο ζηεο Γεσκεραληθήο είλαη 

ειπηδνθόξεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη πξνζπάζεηεο ησλ πνιηηηθώλ έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 κέζσ κεζόδσλ εμνηθνλόκεζεο θαη 

ρξήζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Η πξνζπάζεηα λα πεηζζεί ν θόζκνο λα 

ζπκκνξθσζεί ζηε ινγηθή απηή είλαη κεγάιε, ζπλερήο θαη επίπνλε. Η ηδέα κηαο 

θαηλνηνκηθήο ηερληθήο αλαθάιπςεο, πνπ λα αλαθηά ην CO2 από ηελ αηκόζθαηξα ή 

λα αληαλαθιά πίζσ ζην δηάζηεκα ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα αθνύγεηαη ζαπκάζηα, 

δεκηνπξγεί όκσο θόβνπο θαη αλαζηνιέο, όηη ζα εθεζπράζεη ηνλ θόζκν θαη ζα ηνλ 

απνηξέςεη από ηε πξνζπαζεηα πξνο ην πλεύκα ηεο εμνηθνλόκεζεο θαη κείσζεο ησλ 

εθπνκπώλ. Ο θίλδπλνο πνπ πξνθύπηεη ηόηε, είλαη όηη αλ απνηύρνπλ νη ηερληθέο 

ιύζεηο, νη εθπνκπέο ζα είλαη επηηαρπλόκελεο θαη αλεμέιεγθηεο. Ο θίλδπλνο απηόο 

πξνβιεκαηίδεη ηνπο πνιηηηθνύο. Μνιαηαύηα, νη ππνινγηζκνί δείρλνπλ, όηη νη ζηόρνη 

πνπ ζεζκνζεηνύληαη από ηηο Δηεζλείο ζπκθσλίεο είλαη πνιύ δύζθνιν λα 

επηηεπρζνύλ θαη δηαθαίλεηαη, όηη ε ηερληηή επέκβαζε ζην θιίκα κε ηερληθέο 

Γεσζεξκίαο δίλνπλ ζνβαξέο ειπίδεο.    
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions
http://www.ucalgary.ca/news/uofcpublications/oncampus/biweekly/april4-08/co2

