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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αµέσως µετά από τις καταστροφικότατες χιονοπτώσεις στην Ασία τον περασµένο 

χειµώνα,  το CERN ανακοίνωσε µια πραγµατική επιτοµή τής κλιµατικής ιστορίας τού 

πλανήτη που µας φιλοξενεί, και διαλεύκανε  τον πρωτεύοντα ρόλο τού ήλιου και των 

κοσµικών ακτίνων στη διαµόρφωση του γήινου κλίµατος.  Η εναλλαγή ψυχρών 

κατακρηµνίσεων και δραµατικών-φονικών ξηρασιών που πλήττουν εδώ και δεκαετίες 

πολλές περιοχές τού πλανήτη και σταδιακά τη χώρα µας, δυστυχώς δεν 

αντιµετωπίζεται όσο σοβαρά χρειάζεται, αφού οι λύσεις δε συζητιούνται επαρκώς 

ανάµεσα στα 7 σχεδόν δισεκατοµµύρια συνανθρώπων µας. 

Έτσι η σύγχυση αποδυναµώνει την απαραίτητη συλλογική αντιµετώπιση, ενώ τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν να είναι πρωτοπόρα στην παρώθηση των 

κοινωνιών προς τις δοκιµασµένες, απλές διεξόδους. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:  CERN, αναδασώσεις, αποκέντρωση, αυτάρκεια,  ηφαίστεια, 

κοσµικές ακτίνες,   ΚΠΕ, λειψυδρία, ξηρασίες, υπερπληθυσµός. 

  

Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ 
ΚΛΙΜΑ 

     Αµέσως µετά από τις καταστροφικότατες χιονοπτώσεις στην Ασία τον περασµένο 

χειµώνα,  το CERN (CERN, 2008) ανακοίνωσε τον περασµένο Μάρτιο πώς η µείωση 

της έντασης του ηλιακού µαγνητικού πεδίου (όπως συµβαίνει από το 2005 - Watts, 

2008), διευκολύνει την είσοδο στη γήινη ατµόσφαιρα των κοσµικών ακτίνων. Αυτές 

µε τη σειρά τους ιονίζουν την ατµόσφαιρα, αυξάνουν τον αριθµό των χαµηλών νεφών 

(µικρών σταγόνων, αραιών κατακρηµνίσεων), και την αντανάκλαση της ηλιακής 

ακτινοβολίας, οπότε η επιφάνεια της Γης, οι ωκεανοί (µε µικρή καθυστέρηση) και 

όλο το κλίµα ψύχονται. 

 
   Οι ψυχρές κατακρηµνίσεις (χιόνι, χαλάζι, νεροποντές), καθώς οι ωκεανοί 

ψύχονται και λιγοστεύουν οι ατµοσφαιρικοί υδρατµοί, εναλλάσσονται µε 

δραµατικές-φονικές ξηρασίες-λειψυδρία, που πλήττουν πολλές περιοχές τού 

πλανήτη και σταδιακά τη χώρα µας. ∆υστυχώς δεν αντιµετωπίζονται όσο σοβαρά 

χρειάζεται, αφού οι λύσεις δε συζητιούνται επαρκώς ανάµεσα στα 7 σχεδόν 

δισεκατοµµύρια συνανθρώπων µας. 
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Σχήµα 1: Συνοπτικό εικονογραφικό δείγµα από την επιτοµή τής γήινης κλιµατικής ιστορίας, 

που ανακοίνωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σωµατιδιακής Φυσικής,  

όπως  αποκαλείται πια το CERN (CERN, 2008)  

 

 
Σχήµα 2: Η ανησυχητική σηµαντική πτώση τού ηλιακού µαγνητικού πεδίου από το 2005 

(Watts, 2008)   
 

     Υπάρχει, βέβαια, πάντα και το ενδεχόµενο επιδείνωσης της κατάστασης από 

µεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις µε ανάλογα αποτελέσµατα, ενώ στην ξηρασία-

λειψυδρία συµβάλλει και η αποδάσωση λόγω του εκρηκτικού υπερπληθυσµού ( 

POPLINE, 1992 & Λιανός, 2002)... 
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ: ΕΧΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΩΣΤΗ 

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ;  
     Πολύ µεγάλο µέρος τού ανθρώπινου πληθυσµού  είναι πια συγκεντρωµένο σε 

τσιµέντινες βαβυλώνες, όπου το φαινόµενο της θερµικής νησίδας (ΕΡΑ, 2008),  µε 

διαφορές από το ύπαιθρο στη θερµοκρασία που φτάνουν τους 12 βαθµούς Κελσίου 

(!), ξεγελά όποιους δεν έχουν συχνή επαφή µε τις εξωαστικές ατµοσφαιρικές 

συνθήκες και κάποια αντίληψη για τις άλλες περιοχές τού πλανήτη... 

Σχήµα 3:  Οι θερµοκρασιακές διαφορές των τσιµεντοάστεων µε το περιβάλλον τους, όπως 

τις απεικονίζει η ΝΑΣΑ (NASA, 1999) 

     Έτσι, παράλληλα µε θορυβώδεις παραποιήσεις ανακοινώσεων και υπερβολές 

διαψευδόµενων µοντέλων (Doran et al, 2002) από τα ΜΜΕ (όταν  µάλιστα η ίδια η 

ΝΑΣΑ έχει ήδη αναγγείλει ότι µπήκαµε σε ψυχρή περίοδο – NASA, 2008, και 

υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις για επιδείνωση, ενδεικτικά: Livingston & Penn, 

2008),  η σύγχυση αποδυναµώνει την απαραίτητη συλλογική αντιµετώπιση, ενώ τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα  µπορούν να είναι πρωτοπόρα στην παρώθηση των 

κοινωνιών προς τις δοκιµασµένες, απλές διεξόδους. 

ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΨΥΞΗ 
     Τις τελευταίες δεκαετίες όλοι οι φυσικοί, κλιµατολόγοι, µετεωρολόγοι βρίσκονται 

σε µια εξαιρετικά δύσκολη θέση όπου καλούνται όχι από νέες έρευνες, αλλά από 

ορισµένα θορυβώδη ΜΜΕ, να σιωπούν ή να αντιστρέψουν µια από τις θεµελιώδεις 

αρχές τής κλιµατολογίας ότι δηλαδή οι υδρατµοί συνολικά λιγοστεύουν όταν 

ψύχονται ωκεανοί-ατµόσφαιρα (µε συνέπεια µακροχρόνιες ξηρασίες, εκτός των 

τροπικών), ενώ οι θερµές µεσοπαγετώδεις περίοδοι είναι αυτές κατά τις οποίες οι 

θερµότεροι ωκεανοί, έφεραν περισσότερες ήπιες βροχές στα µεσαία γεωγραφικά 

πλάτη.  
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Και αυτή η ξηρασία που προκαλείται από την ψύξη ήταν που ερηµοποίησε τη 

Σαχάρα, κατά την τελευταία παγετώδη και ξανά, µόλις  είχε προλάβει να 

ξαναπρασινίσει , σε δύο φάσεις λίγο µετά (πριν περίπου 6-5.000 και 4.000 χρόνια – 

Cremaschi, 2002 & FOS, 2008), όταν ήρθαν νέες µικρές παγετώδεις. H συχνότητα 

των επόµενων ψύξεων και ο υπερπληθυσµός δεν έχουν ακόµα δώσει εκεί και αλλού 

το περιθώριο αναβλάστησης.  

Σχήµα 4: Οι πρόσφατες περίοδοι έντονης παγκόσµιας ψύξης και ξηρασιών (FOS, 2008) 

      

     Το ίδιο φαινόµενο οδήγησε, µεταξύ άλλων, στην κατάρρευση των 

υπερπληθυσµιακών και επιθετικών Μάγια, οι οποίοι δεν µπόρεσαν να 

προσαρµοστούν στις µεγάλες ξηρασίες (National Geographic, 2003), και κατά 

δεύτερο λόγο από  καταστροφικές, ερηµοποιητικές συµπεριφορές που αναφέρονται 

πιο κάτω.  

 

    

Σχήµα 5: Ψύξη ωκεανών-ατµόσφαιρας > αύξηση ψυχρών κατακρηµνίσεων > µείωση ήπιων 
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βροχοπτώσεων > αύξηση ξηρασίας, εκτός τροπικών... 

     Η σύγχυση αυξάνεται όταν δε συνυπολογιστεί ότι κατά τη µεταβατική φάση από 

θερµή σε ψυχρή περίοδο, οι αυξανόµενοι πολικοί άνεµοι αυξάνουν τις ΨΥΧΡΕΣ 

πάντα νεροποντές, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα µεσαία πλάτη, καθώς 

κατεβάζουν τους υδρατµούς και  λιγοστεύουν  δραµατικά τις ήπιες βροχοπτώσεις.  

 Συνεπώς τα αίτια των µακροχρόνιων ξηρασιών της εποχής µας πρέπει να 

αναζητηθούν µακριά από το παραπλανητικό τσιµέντο των χιλιάδων πια 

µεγαλουπόλεων, από τις οποίες προέρχεται η µη ακριβής αίσθηση ότι όλη η γη 

θερµαίνεται. 

    Συγκεκριµένα τα αµάχητα δορυφορικά δεδοµένα δείχνουν σταδιακή ψύξη τής 

ατµόσφαιρας τα τελευταία χρόνια (FOS, 2008), καθώς και των ωκεανών (Science 

Daily, 2006), συνοδευόµενη από µείωση των υδρατµών και αύξηση των 

ξηρασιών (Christian Science Monitor, 2005). Η δε Εθνική Επιτροπή των ΗΠΑ για 

τις κλιµατικές αλλαγές προειδοποιεί ότι πρέπει να ετοιµαζόµαστε για ΟΛΑ τα 

ενδεχόµενα (ACCC, 2002)...  

Σχήµα 6:  Σταδιακή παγκόσµια ψύξη 2002-2008 

 

   Έτσι εξηγείται πώς ο συνδυασµός κλίµατος, υπερπληθυσµού 7 σχεδόν 

δισεκατοµµυρίων ταλαιπωρηµένων ανθρώπων και ερηµοποιητικών αποδασώσεων 

και µονοκαλλιεργειών (Pielke, 2008) για βιοκαύσιµα, ακόµα, που προκάλεσαν 

πλήθος εξεγέρσεις (Guardian, 2008), έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε συρράξεις 

και λιµούς, όπως συνέβη και στους κατοίκους του νησιού τού Πάσχα, που έφτασαν 

στον κανιβαλισµό (Bologna, M. & Flores, J. C., 2008)...  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει πραγµατικά πολλά να προσφέρει στους µαθητές, 

από την προσοµοίωση των περασµένων και τρεχουσών κλιµατικο-κοινωνικών 

αλλαγών (της κλιµατο-βιολογικής ιστορίας τής Γης), ως τις κατεπείγουσες 

παρεµβάσεις που έχουν δοκιµαστεί ή αποφασίζονται δηµοκρατικά, και 

παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω. 

Στο µεταξύ, η ανάπτυξη εναλλακτικών προς το πετρέλαιο που τελειώνει, στηρίζεται 

ακόµα στο πετρέλαιο που τελειώνει και µαζί του το φυσικό αέριο, τα µέταλλα κοκ... 
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     Σχήµα 7:  Παγκόσµια ελάττωση ατµοσφαιρικής υγρασίας  (Leeds, 2008) 

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ     

     Οι δοκιµασµένες λύσεις σε περιοχές που οι πληθυσµοί προσαρµόστηκαν επιτυχώς  

 
Σχήµα 7:  Η Ελβετική Συνοµοσπονδία ιδρύθηκε και δυνάµωσε κατά τη Μικρή Παγετώδη 

περίοδο, ενώ διατηρεί τους αποκεντρωτικούς θεσµούς 

στις κλιµατικές αλλαγές, όπως οι ορεινές και νησιωτικές µας προ-οθονοπληξίας 

κοινότητες και οι Ελβετοί που ενοποιήθηκαν κατά τη Μικρή Παγετώδη (Mandia, 

2008 &  Βritannica, 2008), είναι καιρός  να συζητηθούν ευρύτερα. Άλλη µια δουλειά 

για την Π.Ε µε τη συνδροµή των παλαιότερων. 
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     Οι σηµερινές συµφιλιωτικές-συλλογικές προσπάθειες όπως αυτές στην Ιρλανδία 

(Kinsale (2008), τη Σαχάρα (OSS, 2008), τις ΗΠΑ (Volunteer Task Force, 2005) κ.ά., 

δεν έχουν γίνει τόσο γνωστές όσο τους αξίζει. Τις αναφέρουµε συνοπτικά: 

 

1. Αποκέντρωση, που επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας, ισχυρότερους δεσµούς 

αλληλοβοήθειας, µεγαλύτερη αυτάρκεια. Τα Κέντρα και οι Υπεύθυνοι  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µπορούν να αποτελέσουν  πόλους έρευνας και 

εξοικείωσης των νέων και των οικογενειών τους. 

2. Εκτεταµένες αναδασώσεις, που µετριάζουν τις ακραίες θερµοκρασίες, 

υποστηρίζουν την αυτάρκεια, αντιστέκονται στην ερηµοποίηση. Τα σχολεία 

επικεφαλής! 

3. Αµειψισπορά και αγρανάπαυση για ευφορότερη παραγωγή. 

4. Πρωτοπόροι οι εκπαιδευτικοί στην εµψύχωση των κοινοτήτων προς τη 

συµφιλιωτική, συλλογική αντιµετώπιση των αντιξοοτήτων µε 

5. Άµεση προσαρµογή τής σχολικής ζωής στη νέα πραγµατικότητα: σχολικά 

περιβόλια και συνεταιρισµοί, επισκέψεις σε αυτάρκη αγροκτήµατα, ετήσιες 
κατασκηνώσεις, αναζωογόνηση γειτονιών, ασκήσεις εκκένωσης  οικισµών. 
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