
  

Ο Γαλαξίας, οι κλιματικές αλλαγές και η ανάγκη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
1. Έχουμε άραγε αποθέματα για το ενδεχόμενο ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ξαφνικού πολυετή 
ηφαιστειακού χειμώνα, δηλαδή ενός ΣΥΧΝΟΥ φαινομένου, όπου χιονίζει 
χειμώνα-”καλοκαίρι” ΚΑΙ στα δυο ημισφαίρια;;;
Ας ρωτάμε συνέχεια τους αυτο/καταστροφικούς,            
ώσπου να τους σταματήσουμε:     
ΤΙ θα φάμε και ποιος θα σας ταΐζει αν παραμείνει απροετοίμαστη 
η ανθρωπότητα για ξαφνικό πολυετή ηφαιστειακό χειμώνα;;;         
Οι μεγάλοι σεισμοί και οι μεγάλες ηφαιστειακές εκρήξεις, που με τις τεράστιες νεφοκαλύψεις τους 
προκαλούν πολυετείς ηφαιστειακούς χειμώνες, είναι συχνά φαινόμενα (βλ. εικόνα στην επόμενη 
σελ.), τα οποία ως πρόσφατα, σπάνια μαθαίνονταν πολύ μακριά από όπου συνέβαιναν. Γι΄ αυτό 
ακόμα και σήμερα, αφού δε διδάσκεται παρά αποσπασματικά η γεωλογική ιστορία τής Γης, αλλά 
και της ανθρωπότητας, οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μπορεί να 
ξανασυμβούν ανά πάσα στιγμή ξαφνικές, μακροχρόνιες νεφοκαλύψεις και παγωνιές (όπως αυτές 
που έζησαν οι προπάπποι μας στην πρόσφατη Μικρή Παγετώδη: 1300-1900), οι οποίες θα 
οφείλονται σε ηφαιστειακές εκρήξεις που έγιναν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.



  



http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw 

http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw


  



  



  



  

2. Πώς ακριβώς η “υπερθέρμανση” προκαλεί 
φονικές ΠΟΛΙΚΕΣ θερμοκρασίες;







  



  



  



  

Γαλαξίας -  σεισμοί - ηφαιστειακοί χειμώνες
και η φιλειρηνική, συλλογική αντιμετώπισή τους, καθώς το πετρέλαιο τελειώνει

και οι “εναλλακτικές” χωρίς αποκέντρωση είναι ανεπαρκείς,
γιατί στηρίζονται κι αυτές στο πετρέλαιο που ακριβαίνει.

Πριν  εξηγηθεί αμέσως πιο κάτω γιατί ψευτο-οικολόγοι, 'επιστήμονες' και ΜΜΕ, αντί να 
αφήσουν την ανθρωπότητα να αποκεντρωθεί και να κάνει αποθέματα για ήδη 

αναγγελθέντα ΞΑΦΝΙΚΟ ΠΟΛΥΕΤΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΧΕΙΜΩΝΑ, προσπαθούν να μας 
ναρκώνουν και να κερδοσκοπούν με το δήθεν “λιώσιμο” των πάγων (ενώ αυτοί 

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, όπως φαίνεται στη σελίδα αυτή) και με την ενοχοποίησή μας για τις 
φυσικές κλιματικές αλλαγές, δείτε πρόσφατες φωτογραφίες εγκαταστάσεων στους 

πόλους, σκεπασμένες από ολοένα αυξανόμενους πάγους...



  

Μερικές φορές η εμμονή για τον έλεγχο του κλίματος τρελαίνει, όπως το ιερατείο των Αζτέκων, όταν το έτος 1500 [αντί 
να κάνει αποκέντρωση και να σταματήσει να αυξάνει τον υπερπληθυσμό] εκτελούσε τουλάχιστον 20.000 

ανθρωποθυσίες ΚΑΘΕ χρόνο για να προκαλέσει βροχές και να 'σταματήσει' την αλλαγή τού [ηλιογενούς] κλίματος (από 
τις ηλ. κηλίδες). Η μεγάλη δυσαρέσκεια στις γειτονικές φυλές που είχαν την ατυχία να είναι η πηγή αυτών των θυσιών, 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία τής ισπανικής κατάκτησης του Μεξικού... 
25-2-09: Δήλωση στην επιτροπή περιβάλλοντος της δολαριανής γερουσίας από τον Dr. William Happer, καθηγητή στο 
Princeton, που απολύθηκε από το υπουργείο ενέργειας από τον Al Gore επειδή δεν υποτάχτηκε στην κερδοσκοπική 

ιδεολογία τής "ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης". http://canadafreepress.com/index.php/article/8937

http://canadafreepress.com/index.php/article/8937


  



  

Περίληψη
Αμέσως μετά από τις φονικότατες-καταστροφικότατες χιονοπτώσεις στην Ασία το χειμώνα τού 2008,  
αλλά και μετά τον επίσης σε πολλές περιοχές βαρύ χειμώνα του 2009,  το CERN ανακοίνωσε 2 φορές 
μια πραγματική επιτομή τής κλιματικής ιστορίας τού πλανήτη που μας φιλοξενεί, και διαλεύκανε  τον 

πρωτεύοντα ρόλο τού γαλαξιακού ηλεκτρικού ρεύματος (κοσμικών ακτίνων) και τού ήλιου 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 κατευθυνόμενα εξουθενωμένων συνανθρώπων μας, ενώ μια 
απρόβλεπτη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να ρίξει τον πλανήτη σε πολυετή χειμώνα*...

Εκτός από το CERN, η Πολωνική Ακαδημία Επιστημών (PAS, 2009), και ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιστήμονες 
(ενδεικτικά: Schreuder, 2009) άρχισαν να ξεσηκώνονται κατά του σκοταδισμού των ΜΜΕ.

Είναι κατεπείγουσα ανάγκη οι συνεχείς συζητήσεις για την απαραίτητη συλλογική αντιμετώπιση, ενώ 
τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να είναι πρωτοπόρα στην παρώθηση των κοινωνιών προς τις 

δοκιμασμένες, απλές αποκεντρωτικές διεξόδους.

 Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ('κοσμικών ακτίνων') 
ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ ΚΛΙΜΑ

       Αμέσως μετά από τις καταστροφικότατες χιονοπτώσεις στην Ασία τον περασμένο χειμώνα,  το 
CERN (CERN, 2008) ανακοίνωσετον Μάρτιο του 2009 (CERN, 2009) πώς όταν μειώνεται η ένταση 
του ηλιακού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (όπως συμβαίνει εντονότερα από το 2005 - Watts, 2008' βλ. 

σχ. 2), παράλληλα εισβάλλει στη γήινη ατμόσφαιρα περισσότερο γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό με 
τη σειρά του ιονίζει την ατμόσφαιρα, αυξάνει 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. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται όσο 
σοβαρά χρειάζεται, αφού οι λύσεις δε συζητιούνται επαρκώς ανάμεσα στα 7 σχεδόν δισεκατομμύρια 

συνανθρώπων μας.
Σχηματικά:   Όταν το ηλιακό σύστημα βρίσκεται σε ηλεκτρισμένο από το κέντρο τού Γαλαξία διαστρικό 
νέφος, όπως σήμερα (http://science.nasa.gov/headlines/y2009/23dec_voyager.htm),  > ελαττώνεται 

το ηλιακό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο  και ταυτόχρονα 
αυξάνεται το εισερχόμενο στη Γη γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα > 

αυξάνεται ο ιονισμός τής ατμόσφαιρας και ο σχηματισμός έτσι χαμηλών νεφών μακράς διάρκειας >
αυτά αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία > 

ψύξη ατμόσφαιρας-ωκεανών > 
αύξηση χιονοπτώσεων και ελάττωση υδρατμών στην ατμόσφαιρα  > 

ενδιάμεσες ξηρασίες, εκτός τροπικών.
Φαίνεται επίσης ότι  το γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνει τις ηφαιστειακές εκρήξεις και τις παγωνιές, 

ως εξής: Διεγείρει το φλοιό και το μάγμα >
άρα αυξάνει τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα > 

αύξηση ηφαιστειακής σκόνης > 
περαιτέρω συμπύκνωση εναπομεινάντων υδρατμών σε νέφη που ανταναλούν το ηλιακό φως > 

επιδείνωση της ψύξης... 
Η ψύξη διακόπτεται όταν το μάγμα εκτονωθεί και περιοριστούν οι ηφαιστειακές εκρήξεις > 

ελαττωθεί η μακράς διάρκειας νεφοκάλυψη > αυξηθούν οι λιακάδες > 
ζεσταθούν οι ωκεανοί > αυξηθούν οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα > συχνότερες οι ήπιες  βροχές. *

http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw 
http://www.youtube.com/watch?v=s13iwp317ok      
http://www.youtube.com/watch?v=4WC27VxrksE
http://www.youtube.com/watch?v=PseunscKUBc

http://science.nasa.gov/headlines/y2009/23dec_voyager.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw
http://www.youtube.com/watch?v=s13iwp317ok
http://www.youtube.com/watch?v=4WC27VxrksE
http://www.youtube.com/watch?v=PseunscKUBc


  



  

Η ΝΑΣΑ παραδέχεται ότι αναμένει ψύξη, αλλά ΔΕΝ εξηγεί ούτε γιατί επί χρόνια 
διέψευδε εκείνους τους αστροφυσικούς που επιβεβαιώνονται, ούτε γιατί 
αναφέρει τις κοσμικές ακτίνες χωρίς καμία παραπομπή στις εκπληκτικές 

ανακοινώσεις τού Svensmark και του CERN. 
Γιατί λοιπόν να παραπλανηθούμε ξανά και να πιστέψουμε τα περί απλού κρύου 

και όχι να ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ για μεγάλα κρύα, πιθανά ΚΑΙ 
λόγω αναμενόμενου ηφαιστειακού χειμώνα;;;



  

Η απάτη τής “υπερθέρμανσης”:
1. http://www.youtube.com/watch?v=VWpq92JV2og 
2. http://www.youtube.com/watch?v=QwTZ8d5XjnM 
3. http://www.youtube.com/watch?v=pMmT32rSFCs 
4. http://www.youtube.com/watch?v=CzXGXB2xIJE 

ΣΥΝΟΨΗ: http://www.youtube.com/watch?v=jFd8gNboNJY 
Κανιβαλισμός ή Συμφιλιωτική ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ; 

http://www.youtube.com/watch?v=GDMyRJUDLV0 

http://www.youtube.com/watch?v=VWpq92JV2og
http://www.youtube.com/watch?v=QwTZ8d5XjnM
http://www.youtube.com/watch?v=pMmT32rSFCs
http://www.youtube.com/watch?v=CzXGXB2xIJE
http://www.youtube.com/watch?v=jFd8gNboNJY
http://www.youtube.com/watch?v=GDMyRJUDLV0


  

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), που 
προβλέπεται να επιδεινωθεί   (Livingston & Penn, 2008)



  

Υπάρχει, βέβαια, πάντα και το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης από μεγάλες 
ηφαιστειακές εκρήξεις (Αccuweather, 2009) με ανάλογα αποτελέσματα (όπως είχε 
συμβεί με το Ταμπόρα το 1815-20, τις “χρονιές χωρίς καλοκαίρι”- Harris– Mann, 

2007), ενώ στην ξηρασία-λειψυδρία συμβάλλει και η αποδάσωση λόγω του 
κατευθυνόμενα εκρηκτικού υπερπληθυσμού (POPLINE, 1992 & Λιανός, 2002)...



  

ΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ: 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 - Schreuder, 2009) 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.



  

α



  

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. 

     Και αυτή η ξηρασία που προκαλείται από την ψύξηήταν 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 – Brooks, 2003 & 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 Μάγιας, Αζτέκων  και Ίνκας, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις μεγάλες 
ξηρασίες (National Geographic, 2003), και κατά δεύτερο λόγο από  καταστροφικές, ερημοποιητικές 

συμπεριφορές που αναφέρονται πιο κάτω. 





  

 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 χιονοπτώσειςστα μεσαία πλάτη, καθώς 
κατεβάζουν τους υδρατμούς και  λιγοστεύουν  δραματικά τις ήπιες βροχοπτώσεις. 
Μάλιστα τα περισσότερα χιόνια πέφτουν κοντά στους πόλους, ενώ στη Μεσόγειο 

φτάνουν λιγότερα.
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 8:  
Παγκόσμια 
ελάττωση 

ατμοσφαιρικής 
υγρασίας 

(Leeds, 2008)



  

Οι προβλέψεις κορυφαίων 
αστροφυσικών, όπως ο 

Abdusamatov(2006, 2008), 
για επικείμενη παγκόσμια 

ψύξη, μπορεί να 
επιταχυνθούν από 

απρόβλεπτες ηφαιστειακές 
εκρήξεις.

Σχήμα 7: Οι προβλέψεις τού 
Abdusamatov για επικείμενη 

παγκόσμια ψύξη



  

Σήμερα ως και η Σ. Αραβία ψάχνει ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΟΛΟΕΝΑ ΠΙΟ 
ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ και ΑΣΥΜΦΟΡΑ για πετρέλαιο στη θάλασσα, ενώ ξοδεύονται 
περίπου 5 (ΠΕΝΤΕ) βαρέλια πετρέλαιο για άντληση-επεξεργασία-μεταφορά 

κάθε ενός (1) που φτάνει στα πρατήρια. Όσο περνάνε οι μήνες, και παρ΄ όλα τα 
αραιά, νέα κοιτάσματα (που απλώς παρατείνουν λίγο το τέλος), ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ η 
άντληση, οπότε σε ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ θα είναι ΑΣΥΜΦΟΡΗ η άντληση του 
εναπομείναντος. Μήπως πρέπει να περιμένουμε ως τότε για αποκέντρωση-

αναδασώσεις;













  

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)... 





  







  



  

Σχήμα 7:  Η Ελβετική Συνομοσπονδία ιδρύθηκε και δυνάμωσε κατά τη Μικρή Παγετώδη περίοδο, ενώ διατηρεί τους 
αποκεντρωτικούς θεσμούς, με πρώτους την ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και το συμφιλιωτικό ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ    
       Οι δοκιμασμένες λύσεις σε περιοχές που οι πληθυσμοί προσαρμόστηκαν επιτυχώς 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 με τη 

συνδρομή των παλαιότερων.
     Οι σημερινές συμφιλιωτικές-συλλογικές προσπάθειεςόπως 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:

Αποκέντρωση, που επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ισχυρότερους δεσμούς 
αλληλοβοήθειας, μεγαλύτερη αυτάρκεια. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης μπορούν να αποτελέσουν  πόλους έρευνας και εξοικείωσης 
των νέων και των οικογενειών τους.

Εκτεταμένες αναδασώσεις με σβώλους, που μετριάζουν τις ακραίες θερμοκρασίες, 
υποστηρίζουν την αυτάρκεια, αντιστέκονται στην ερημοποίηση. Τα σχολεία 

επικεφαλής!
Αμειψισπορά και αγρανάπαυση για ευφορότερη παραγωγή.

Πρωτοπόροι οι φιλειρηνικοί στην εμψύχωση των κοινοτήτων προς τη συμφιλιωτική, 
συλλογική αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων με το συμφιλιωτικό ΕΝΙΑΙΟ 

ψηφοδέλτιο.
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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