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Βασικές παρερμηνείες 
1.Συμπεριφέρεται η Γη σαν ένα πραγματικό θερμοκήπιο; 

 

2.Είναι το αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου πράγματι κακό; 

 

3.Ανεβαίνει πραγματικά η μέση παγκόσμια Θερμοκρασία της Γης; 

 

4.Είναι τα αέρια του θερμοκηπίου σαν κουβέρτα πάνω από τη Γη; 

 

5.Παγιδεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου την ηλιακή ακτινοβολία; 

 

6.Επανακτινοβολούν τα αέρια του θερμοκηπίου την υπέρυθρη ακτινοβολία 

που απορροφούν; 

 

7.Είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου το ίδιο με την παγκόσμια θέρμανση; 

 

8.Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αφορά κύρια το διοξείδιο του άνθρακα; 

 

9. Αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

σημαίνει συνεχή απορρόφηση και νέα εκπομπή προς την Γη;  
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1.Ένα πραγματικό θερμοκήπιο λειτουργεί σαν ένα φυσικό φράγμα 

για την μεταφορά της θερμότητας με ρεύματα, ενώ η ατμόσφαιρα 

διευκολύνει την διαδικασία αυτή. Τα λεγόμενα αέρια του 

θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο τα οξείδια 

του αζώτου δεν λειτουργούν σαν φράγμα! 

Συμπεριφέρεται η Γη σαν ένα πραγματικό θερμοκήπιο; 



4 

2.Επειδή συμβαίνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου η 

θερμοκρασία της Γης είναι 33 οC μεγαλύτερη από ότι θα 

ήταν χωρίς το φαινόμενο αυτό και τελικά κατά μέσο όρο η 

θερμοκρασία της Γης είναι περίπου 15 οC. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα είχαμε μια παγωμένη Γη! 
2.Είναι το αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου πράγματι κακό; 
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ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΗΛΙΑΚΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΌ 

ΝΕΦΗ, ΑΕΡΟΖΟΛ, 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΑΝΑΚΛΩΜΕ

ΝΗ ΑΠΌ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ     ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ    ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ     ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
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3.Η θερμοκρασία της Γης εκτιμάται 

συγκρινόμενη με την μέση θερμοκρασία των 

ετών 1961-1990 που ήταν 15,08 oC  

3.Ανεβαίνει πραγματικά η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της Γης; 

Τάση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας επιφάνειας 

Τα τελευταία 30 χρόνια είναι κύρια ανοδική! 
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4.Όχι βέβαια! Απορροφούν και 

επανεκπέμπουν ενέργεια, κινούνται και 

συγκρούονται. 

4.Είναι τα αέρια του θερμοκηπίου σαν κουβέρτα πάνω από τη Γη; 
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5.Δεν την παγιδεύουν, όμως καθυστερούν την 

μεταφορά ενέργειας από τη Γη στο διάστημα! 

5.Παγιδεύουν τα αέρια του θερμοκηπίου την ηλιακή ακτινοβολία; 

 

 



9 

6. Η απορροφόμενη ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική ή 

δυναμική ενέργεια και επομένως δεν υπάρχει στην αρχική 

της μορφή. Άρα δεν επανεκπέμπεται! Έτσι τα αέρια είτε 

μεταφέρουν ενέργεια στα ψυχρότερα μόρια άλλων 

σωματιδίων είτε εκπέμπουν ακτινοβολία μεγαλύτερου 

μήκους κύματος από αυτήν που απορρόφησαν (στις 

περισσότερες περιπτώσεις).  

6.Επανακτινοβολούν τα αέρια του θερμοκηπίου την υπέρυθρη ακτινοβολία που απορροφούν; 

 

 



10 

7.Tο φαινόμενο του θερμοκηπίου αναφέρεται στο 

μηχανισμό που μπορεί να προκαλέσει  την 

παγκόσμια θέρμανση, ενώ με παγκόσμια θέρμανση 

εννοούμε πόση είναι η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας της Γης με βάση τις μετρήσεις που 

έχουμε από το 1880, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 

μετρούν συστηματικά τη θερμοκρασία 

7.Είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου το ίδιο με την παγκόσμια θέρμανση; 
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8.Απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

(μεγάλο μήκος κύματος) 
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Μήκος κύματος σε μm 

8.Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αφορά κύρια το διοξείδιο του άνθρακα; 

Τα αέρια που κυρίως απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία 

είναι οι υδρατμοί και το διοξείδιο του άνθρακα. Το οξυγόνο και 

το όζον απορροφούν κύρια την υπεριώδη ακτινοβολία. 
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Η αύξηση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα δεν μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή 

άνοδο της θερμοκρασίας. Επέρχεται ένας κορεσμός καθώς 

η εκπεμπόμενη από τη Γη ακτινοβολία έχει ήδη 

απορροφηθεί από τα μόρια του CO2 και έτσι όσο και να 

προστίθεται διοξείδιο του άνθρακα, δεν υπάρχει διαθέσιμη 

ποσότητα ενέργειας για απορρόφηση. 

Ας μην ξεχνάμε ότι το πλεόνασμα του CO2 δίνει τη 

δυνατότητα τα φυτά να παίρνουν ταχύτερα την 

απαραίτητη για αυτά ποσότητα χωρίς να χάνουν νερό από 

τα στομάτια! 
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  Όπως προκύπτει από το φάσμα απορρόφησής του το νερό 

με τη μορφή των υδρατμών είτε σε συμπυκνωμένη μορφή 

σχηματίζοντας σύννεφα, είτε διάχυτο στην ατμόσφαιρα , 

είναι αυτό που συντελεί στη θέρμανση της ατμόσφαιρας 

και τελικά στην άνοδο της θερμοκρασίας της γης 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
•Η επίδραση στη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού 

διοξειδίου του άνθρακα είναι λογαριθμική, όχι εκθετική 

•Η δυνατή πλανητική θέρμανση από ένα διπλασιασμό του 

επιπέδου του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα από 

την προβιομηχανική εποχή 280ppmv σε 560 ppmv γενικά 

εκτιμάται σε λιγότερο από 1 οC 

•Οι εκτιμήσεις μιας σημαντικά μεγαλύτερης θέρμανσης 

εξαρτώνται από μηχανισμούς ανάδρασης που 

προγραμματίζονται μέσα στα κλιματικά μοντέλα. Η 

ύπαρξη τους είναι αβέβαιη και δεν είμαστε καν σίγουροι 

αν δρούν προσθετικά ή αφαιρετικά! 
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•Η συνολική θέρμανση από την περίοδο που υπάρχουν μετρήσεις 

θεωρείται ότι είναι 0,6 οC .Τουλάχιστον η μισή από την εκτιμούμενη 

άνοδο έγινε πριν το 1950, πριν δηλαδή από σημαντικές αλλαγές στα 

επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα.Υποθέτοντας το απίθανο ότι όλοι 

οι μη ανθρωπογενείς  παράγοντες σταμάτησαν να λειτουργούν την 

περίοδο που άρχισαν οι μετρήσεις των αλλαγών τότε μια αλλαγή του 

30% στο ατμοσφαιρικό διοξείδιο του άνθρακα είχε σαν αποτέλεσμα 

περίπου το ένα τρίτο του ενός βαθμού Κελσίου. Επομένως παρέχει 

εμπειρικό επιχείρημα ότι ο διπλασιασμός της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα δεν μπορεί να επιφέρει άνοδο θερμοκρασίας 

μεγαλύτερη από 1 βαθμό. 

•Δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση ανάμεσα σε αλλαγή της ποσότητας 

του CO2 και μέσης γήινης θερμοκρασίας, αφού η μέση γήινη 

θερμοκρασία έχει και ανέβει και κατέβει σε όλο το διάστημα που η 

συγκέντρωση του CO2  ήταν ανοδική. 
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•Ο φυσικός κόσμος άντεξε διακυμάνσεις μεγαλύτερες του 

ενός βαθμού στη μέση θερμοκρασία στο σχετικά εγγύς 

παρελθόν και επομένως οι παρούσες αλλαγές είναι μέσα 

στα πλαίσια του φάσματος της φυσικής διακύμανσης. 

.Άλλες ανθρωπογενείς επιδράσεις είναι πολύ μεγαλύτερης 

βαρύτητας τουλάχιστον σε τοπικό και διαμερισματικό 

επίπεδο. 

•Η προσκόλληση στο διοξείδιο του άνθρακα είναι στην 

ουσία απόσπαση από πιο σημαντικά προβλήματα, όπως η 

χημική ρύπανση αέρα, νερού, εδάφους. 

•Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ελαφρά 

χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι προτιμότερες από τις 

ελαφρά υψηλότερες. Δεν υπάρχει γνωστό βέλτιστο για την 

μέση θερμοκρασία της Γης! 
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•Το νερό είναι αυτό που μπορεί να δημιουργήσει τη σημαντικότερη 

θέρμανση στην ατμόσφαιρα, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

μοντελοποιηθεί η περιεκτικότητα του στην ατμόσφαιρα και έτσι είναι 

δύσκολη η πρόβλεψη των κλιματικών αλλαγών που θα επιφέρει! 


