
Διαστημικός τοσρισμός και κλιματική αλλαγή 

Οη ηειεπηαίεο εκέξεο επεθύιαζζαλ επράξηζηα λέα γηα ηνπο 

επίδνμνπο ηνπξίζηεο ηνπ Δηαζηήκαηνο: ην δηαζηεκηθό επηβαηηθό 

ζθάθνο ηεο Virgin Galactic SpaceShipTwo έθαλε ηελ πξώηε 

επαλδξωκέλε πηήζε ηνπ, ν Βξεηαλόο πνιπεθαηνκκπξηνύρνο 

Ρίηζαξλη Μπξάλζνλ εγθαηλίαζε ην δηάδξνκν ηξνρηνδξόκεζεο 

ζην πξώην δηαζηεκηθό αεξνδξόκην ηνπ θόζκνπ, ζηελ 

ακεξηθαληθή πνιηηεία ηνπ Νένπ Μεμηθνύ, ελώ κηα ξωζηθή 

εηαηξεία αλαθνίλωζε όηη εηνηκάδεη δηαζηεκηθό μελνδνρείν, πνπ 

ελδέρεηαη λα κπεη ζε ηξνρηά αθόκε θαη κέζα ζηα επόκελα έμη 

ρξόληα γηα λα θηινμελήζεη όζνπο έρνπλ λα δηαζέζνπλ 

πξαγκαηηθά... αζηξνλνκηθά πνζά. 

Κάπνηνη επηζηήκνλεο ωζηόζν εθθξάδνπλ θόβνπο όηη έλα θύκα 

δηαζηεκηθνύ ηνπξηζκνύ ζα είρε αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηε Γε 

θαη ην θιίκα ηεο. Σύκθωλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα έξεπλαο πνπ 

δεκνζηεύνληαη ζηελ επηζεώξεζε Geophysical Research Letters, 

νη εκπνξηθέο πηήζεηο ζην Δηάζηεκα ζα έρνπλ ωο απνηέιεζκα 

ηελ παξαγωγή ηεξάζηηωλ πνζνηήηωλ καύξνπ άλζξαθα, ελώ ζα 

αιιάμνπλ ηελ παγθόζκηα αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία θαη ηηο 

ζπγθεληξώζεηο όδνληνο ζηε ζηξαηόζθαηξα. 

Καηά ην Μάξηηλ Ρνο, έλαλ εθ ηωλ ζπληαθηώλ ηεο έθζεζεο, 

πεξίπνπ ρίιηεο ηέηνηεο πηήζεηο ην ρξόλν –αξηζκόο, ζηνλ νπνίν 

ζηνρεύνπλ από θνηλνύ νη ηδηωηηθέο εηαηξείεο- ζα επέθεξαλ 

αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά έλα βαζκό Κειζίνπ ζηνπο 

πόινπο, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξνθαινύζε ππνρώξεζε 

ηωλ παγεηώλωλ θαηά 5%-15%.  

«Υπάξρνπλ ζηνηρεηώδε όξηα γηα ηελ πνζόηεηα ύιεο πνπ νη 

άλζξωπνη κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε ηξνρηά ρωξίο λα ππάξμνπλ 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο», δήιωζε ν εξεπλεηήο. 

Οη εκπνξηθνί πύξαπινη ιεηηνπξγνύλ κε ηελ θαύζε ελόο 

κίγκαηνο θεξνδίλεο θαη πγξνύ νμπγόλνπ, ην νπνίν παξάγεη 

κεγάιεο πνζόηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Κάπνηεο εηαηξίεο 

επηρεηξνύλ λα αλαπηύμνπλ έλαλ πην νηθνλνκηθό «πβξηδηθό» 



θηλεηήξα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ αλάθιεμε ζπλζεηηθνύ 

πδξνγνλάλζξαθα από ληηξώδεο νμείδην. Σύκθωλα όκωο κε ηνπο 

εξεπλεηέο, νη θηλεηήξεο απηνί ζα παξάγνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν 

καύξν άλζξαθα. Όπωο πάληωο παξαδέρνληαη, ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο έξεπλαο δελ κπνξνύλ λα επηβεβαηωζνύλ 100%, θπξίωο 

επεηδή νη εξεπλεηέο δελ είραλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα θάπνηωλ 

εηαηξηώλ.  

Σεκεηώλεηαη όηη κέζα ζηα επόκελα ηξία ρξόληα, ηδηωηηθέο 

εηαηξίεο όπωο ε Virgin Galactic ηνπ Μπξάλζνλ θηινδνμνύλ λα 

πξαγκαηνπνηνύλ δύν ηνπξηζηηθέο πηήζεηο ηελ εκέξα. Τελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε ζην Δηάζηεκα επλνεί θαη ν λένο λόκνο πνπ 

πηνζέηεζε ην ακεξηθαληθό Κνλγθξέζν γηα ηελ επέλδπζε 1,6 

δηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίωλ ζε λέα ηδηωηηθά δηαζηεκηθά 

επηβαηηθά ζθάθε.  
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