
Σασινίδηρ Σςμεών 

Δικαιολογήζηε με επισειπήμαηα ηη θπάζη: "Το διοξείδιο ηος άνθπακα δεν 

αποηελεί αημοζθαιπικό πύπο". 

 

Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη από ηα θπζηθά ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξα; 

θαη ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ πιήξε θαύζε νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ άλζξαθα. 

θαζώο θαη θαηά ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δύκσζεο θαη ηεο αλαπλνήο. Είλαη 

αέξην άρξσκν, ζρεδόλ άνζκν θαη, ζηηο ζπλήζεηο ζπγθεληξώζεηο,  

θαη άξα κε επηθίλδπλν, γηα ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Φξεζηκνπνηείην- 

άιισζηε γηα ηελ παξαζθεπή αεξηνύρσλ πνηώλ. Δεζκεύεηαη θαη ρξεζηκνπνη- 

είηαη από ηα θπηά θαηά ηε θσηνζύλζεζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη γηα ην 

ιόγν απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζεξκνθήπηα γηα ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ αλά- 

πηπμεο ηνπο. 

Η ζπνπδαηόηεξε όκσο ηδηόηεηα ηνπ 002 σο ζπζηαηηθνύ ηεο αηκόζθαηξαο είλαη όηη 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ζπλζεθώλ πνπ επηηξέπνπλ ηε δσή ζηε γε. Οξηζκέλα από 

ηα ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο, θπξίσο 002 θαη πδξαηκνί, απνξξνθνύλ ηελ ππέξπζξε 

(ζεξκηθή) ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα ε κέζε ζεξκνθξαζία 

θνληά ζην έδαθνο λα δηαηεξείηαη θαηά πνιύ πςειόηεξε (πεξίπνπ 35 °ϋ !!) από ηελ 

"ελεξγό ζεξκνθξαζία" ηεο γεο, εθείλε δειαδή πνπ ζα είρε αλ ε αηκόζθαηξα ήηαλ 

ηειείσο μεξή θαη ρσξίο δηνμείδην ηος άλζξαθα. Άξα, ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αηκνζθαηξηθόο ξύπνο. 

 

Δικαιολογήζηε με επισειπήμαηα ηη θπάζη: "Το διοξείδιο ηος άνθπακα αποηελεί 

αημοζθαιπικό πύπο". 

 

Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζα κπνξνύζε λα 

ραξαθηεξηζηεί αηκνζθαηξηθόο ξύπνο. Όζνλ αθνξά ηηο επίπησζεηνπ ζηνπο δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο, είλαη γλσζηό όηη παξαηεηακέλε έθζεζεαλζξώπσλ θαη δώσλ ζε 

ζπγθεληξώζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πάλσ από 5 κπνξεί λα πξνθαιέζεη απώιεηα 

ζπλείδεζεο θαη ζάλαην. Φξεζηκνπνηείηαη άιισζηε ζπρλά γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε 

δώσλ πξηλ ηε ζθαγή ηνπο. Η θπξηόηεξε όκσο βιαβεξή επίδξαζε ηνπ (Φ)2 ζπλδέεηαη 

κε ηελ ζπλερή αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα, σο απνηέιεζκα ηεο 

θαύζεο ζηεξεώλ πγξώλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ (π.ρ. πεηξειαίνπ, γαηάλζξαθα θαη 

θπζηθνύ αεξίνπ) θαη κε ην ελδερόκελν λα πξνθιεζνύλ καθξνπξόζεζκεο κεηαβνιέο 

ζηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιαλήηε καο, ιόγσ εληαηηθνπνίεζεο ηνπ "θαηλν-

κέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ". Τν θαηλόκελν απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δηάθνξα 

ζπζηαηηθά ηεο αηκόζθαηξαο (C02, Ν20, πδξαηκνί, θιπ.) εγθισβίδνπλ ηελ ππέξπζξε 

αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο πξνο ην δηάζηεκα, 

πξνθαιώληαο κεγαιύηεξε από ηελ αλακελόκελε ζέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηεο 



επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε καο. Εθηηκάηαη όηη, εάλ ε απειεπζέξσζε C02 ζηελ 

αηκόζθαηξα από αλζξσπνγελείο πεγέο ζπλερηζηεί κε ηνπο ζεκεξηλνύο ξπζκνύο, ε 

κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο ζα απμεζεί πεξηζζόηεξν από 5 "Ο, πξηλ από ην έηνο 2100. 

Τν γεγνλόο όηη ε αύμεζε απηή ζα είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηα ζηνπο πόινπο ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ηήμε ησλ πάγσλ κε γξήγνξν ξπζκό θαη ηελ αλύςσζε ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο, κε αλππνιόγηζηεο επηπηώζεηο γηα ηε θπζηθή ηζνξξνπία. 

 

Η θπάζη: "Το όζον παπάγεηαι ζε μησανέρ εζυηεπικήρ καύζευρ όηαν αςηέρ λει-

ηοςπγούν ζε ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ" είναι ζυζηή ή λάθορ; 

 

Τν όδνλ είλαη δεπηεξνγελήο ξύπνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ θαηώηεξε αηκόζθαηξα σο 

απνηέιεζκα ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ κεηαμύ ηνπ νμπγόλνπ, πηεηηθώλ νξγαληθώλ 

ελώζεσλ (λCΟ2) θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ κε ηε βνήζεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

θπξίσο όηαλ έρνπκε κεγάιε ειηνθάλεηα θαη δεζηό θαηξό. Πεγέο απηώλ ησλ βιαβεξώλ 

ξύπσλ είλαη νρήκαηα, εξγνζηάζηα, ρσκαηεξέο, ρεκηθά δηαιπηηθά θαη πνιιέο άιιεο 

κηθξέο πεγέο, όπσο πξαηήξηα θαπζίκσλ, αγξνηηθόο εμνπιηζκόο, θιπ. Ο ζρεκαηηζκόο 

όδνληνο από κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο είλαη ινηπόλ έκκεζνο θαη νθείιεηαη ζε 

θσηνρεκηθή αληίδξαζε ηνπ εθπεκπόκελνπ Ν02. 
 


