
  

Ηφαιστειακοί χειμώνες: ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΟΙ - ΣΥΧΝΟΙ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΜΟΙ !

Ας ρωτάμε συνέχεια τους αυτο/καταστροφικούς,            
ώσπου να τους σταματήσουμε:     
ΤΙ θα φάτε 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 στη μεθεπόμενη 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.



  



  



  



  



  



  



  

Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε πιο κάτω και από ένα 
ιστορικό δείγμα, η ιστορία των ανθρώπων είναι η συνεχής 
προσπάθεια προσαρμογής τους στους συνεχείς 
ηφαιστειακούς χειμώνες και τις συνέπειές τους, δηλ. 
λιμούς, πιθανές ξαφνικές παγετώδεις περιόδους, απομόνωση 
κοκ.                                    
Πριν από περίπου 6.000 χρόνια, ακριβώς λόγω μιας σειράς 
ηφαιστειακών χειμώνων που εξαθλίωσαν τους επιζήσαντες 
σε Σαχάρα - Μ. Ανατολή – Κ. Ασία, και οι οποίοι  έγιναν 
επιθετικοί σε βάρος των ειρηνικών γειτόνων τους, άρχισαν οι 
πόλεμοι κατά των φιλήσυχων, απόλεμων ανθρώπινων 
κοινωνιών. Η κατάσταση της ανθρωπότητας από τότε 
επιδεινώνεται, λόγω κατευθυνόμενου επιθετικού και 
αποδασωτικού υπερπληθυσμού, σταδιακά γενικευμένης 
ανεπάρκειας αλληλοβοήθειας και απώλειας γνώσεων 
αυτάρκειας.  
Η διάδοση αυτής της ιστορίας βοηθά να διδασκόμαστε!



  



  

Ακόμα και μετά από τις πασίγνωστες περιπτώσεις του ανεύθυνου πλοιάρχου τού 
Τιτανικού, των αυτοδιαλυμένων αυτοκρατοριών κλπ, η κυριότερη απορία των 
καλοπροαίρετων ανθρώπων στις συζητήσεις σχετικά με το ήδη ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΜΕΝΟ [1, 2, 3, 4] ενδεχόμενο καταστροφικού πολυετή ηφαιστειακού 
χειμώνα (δηλ. με συνεχή νεφοκάλυψη να χιονίζει ΟΛΟΧΡΟΝΙΣ και στα 2 ημισφαίρια επί 
χρόνια, με 7 δισεκατομμύρια σημερινούς πεινασμένους ανθρώπους, χώρια οι άλλες 
συμφορές...), είναι:                       
-Αφού είναι συχνό φαινόμενο και αντιμετωπίσιμο, γιατί οι κυβερνήσεις δεν 
προετοιμάζουν την ανθρωπότητα; Δύσκολα ένας απλός άνθρωπος αποδέχεται την 
απλή αλήθεια των προηγούμενων γενεών ότι οι ανανούριστοι ούτε τη δική τους 
ασφάλεια καταλαβαίνουν για να επιδιώξουν, πόσο μάλλον των υπολοίπων, τους 
οποίους τυραννούν ως δήθεν “υπαίτιους” της κατάστασής τους...                             
Όπως συνέβη και στις δεκάδες γνωστές περιπτώσεις, η διάχυτα γνωστή  αυτο-
καταστροφική αρρώστια των  ανανούριστων αρχομανών είναι να διαλύουν την 
αυτάρκεια και τη συμφιλίωση, για να βάζουν με παιδομαζώματα, σκιάχτρα κοκ, τους 
υγιέστερους να τους φέρνουν την τροφή που οι ίδιοι οι ανισόρροποι “άτρωτοι” δεν 
μπορούν να ετοιμάσουν. Νομίζουν ότι μόνο αυτοί, οι “γαλαζοαίματοι” “πρέπει” και “θα” 
επιβιώσουν, ό,τι και να συμβεί. Γι΄ αυτό τα φοβικά καθεστώτα εμποδίζουν κάθε 
συζήτηση για αυτάρκεια, λογοδοσία τους και το ενδεχόμενο επικείμενης κατάρρευσής 
τους. Έχουν μανία καταδίωξης (εύκολα ανιχνεύσιμη σε όλους τους “μεγάλους” 
γενοκτόνους τής Ιστορίας) και αυτή είναι η μοναδική παρανοϊκή σκέψη και δράση τους, 
παρ΄ όλο που διαδίδουν ότι “ξέρουν πολλά”: βλ. Τιτανικός... Ακολουθούν ενδεικτικά 
μερικά ΑΠΟΣΙΩΠΗΜΕΝΑ παραδείγματα, για να σταθμίσουμε καλύτερα τη διέξοδο:
     



  

1. Το ανθρώπινο είδος ΔΕΝ αντέχει τις συνεχείς εντάσεις, γι΄αυτό από την 
εμφάνισή του εξαπλώθηκε σε όλη τη Γη, κατά τις περιόδους που λιγόστευε 
τοπικά η τροφή, και ΔΕΝ υπάρχουν ΠΟΥΘΕΝΑ ανασκαφικά ευρήματα ή 
βραχογραφίες που να δείχνουν πολέμους στην παλαιολιθική περίοδο (οι 
ελάχιστες συγκρούσεις δεν είχαν πουθενά συνέχεια), ώσπου...
Πριν από περίπου 9.000 χρόνια, και ενώ σε πολλές περιοχές εμφανίζεται ήδη 
υπερπληθυσμός (εκεί που υπερίσχυσε η ...υμνημένη εξάρτηση στην 
ερημοποιητική γεωργία-Κάιν, τού ειρηνικού ελέγχου των γεννήσεων),  μια 
μεγάλη περίοδος ξηρασίας (θα δούμε αργότερα το ρόλο των ηφαιστείων) 
ερημοποίησε σταδιακά τη Σαχάρα, τη Μ. Ανατολή και την Κ. Ασία, οπότε 
ορισμένοι εξαθλιωμένοι εκεί στράφηκαν εναντίον των ειρηνικών γειτόνων τους 
και, γύρω στο -6000 ΠΣ (πριν από σήμερα), άρχισαν οι πόλεμοι...                        
[www.saharasia.org και στα ελληνικά].   

http://www.saharasia.org/


  

2. Πριν από τις ηφαιστειακές εκρήξεις γίνονται “προειδοποιητικοί” σεισμοί. Από 
μεγάλους τέτοιους σεισμούς ΚΑΙ από τη γνωστή τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου 
τής Θήρας πριν από 3650 χρόνια δεν έχουν βρεθεί θύματα στο νησί, γιατί,  
προφανώς, οι έμπειροι, ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΙ  ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟΙ νησιώτες, μπήκαν στα 
καράβια τους με τα εφόδια και τα κατσικάκια τους, γλίτωσαν και επέστρεψαν 
αργότερα, όταν 5 (ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ) ηφαιστειακός χειμώνας (στο εξής: Η.Χ), 
ΓΟΝΑΤΙΣΕ τους υπερπληθυσμιακούς, βαριά εξαρτημένους στη γεωργία 
μεσανατολίτες...

Ασκήσεις εκκένωσης του νησιού σήμερα; ΚΑΜΙΑ, ούτε πουθενά αλλού στη 
σεισμογενή και πυροπαθή Ελλάδα, παρ΄ όλο που ο νόμος λέει ότι τα σχολεία, 
έστω, πρέπει να κάνουν 3 (ΤΡΕΙΣ) φορές το χρόνο, όχι μόνο έξοδο στο προαύλιο, 
αλλά και στην κοντινότερη ανοιχτή περιοχή. [βλ. εικόνα]



  

3. Περίπου 1700 χρόνια μετά από τον προαναφερθέντα Η.Χ (χωρίς να 
γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι μεσολάβησαν), στην Πομπηία, η γνωστή, μεσαίου 
μεγέθους έκρηξη του Βεζουβίου, ούτε με τους σεισμούς της ούτε με την έκρηξη 
μεσημεριάτικα μπόρεσε να ταρακουνήσει τους χιλιάδες εθισμένους στα ξενύχτια 
και το τζόγο Πομπηιανούς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους 
ως την κοντινή παραλία... [βλ. εικόνα]                
4.  ΔΕΚΑΔΕΣ, ως σήμερα αναγνωρισμένες ηφαιστειακές εκρήξεις και 
αντίστοιχοι Η.Χ, παρέτειναν τη λεγόμενη Μικρή Παγετώδη Περίοδο (LIA, 1300-
1900). Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε όσοι 
διάβαζαν τους αρχαίους συγγραφείς να διδάξουν το πάθημα των Πομπηιανών, 
ορίστε, πολύ πρόσφατα ηφαιστειακά επεισόδια για τους σημερινούς 
Πομπηιανούς: 
5. Ο 5ΕΤΗΣ Η.Χ. μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου Ταμπόρα στην Ινδονησία 
το 1815, [βλ. εικόνα], είχε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς εκεί από λάβα, και διεθνώς 
από λιμούς και αρρώστιες: ΓΙΑΤΙ δεν διδάσκεται στα σχολεία; 
Πόσο επιτάχυνε άραγε την επανάσταση του 1821 κατά των άπληστων 
τυράννων;



  

6. Το 1902 από καυτό άνεμο που ξεπήδησε από το ηφαίστειο Πελέ στη 
Μαρτινίκα προς την κατεύθυνση τού κοντινού αστικού κέντρου Σεν Πιερ, 
κάηκαν ζωντανοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 30.000 “καθησυχασμένοι” 
άνθρωποι... Έχει σωθεί ταινία από το περιστατικό [
http://www.youtube.com/watch?v=Y-Oa3AcJMws]. Ποιος θα ήθελε να 
καρβουνιάσει σήμερα έτσι ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ανυποψίαστος;;; 
Άλλοι “καθησυχασμένοι” 23.000 νεκροί το 1985 από την έκρηξη του ηφαιστείου 
Nevado Del Ruiz στην Κολομβία...     
Σκεφτείτε, επιπλέον ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε πως τα υποθαλάσσια 
ηφαίστεια, που επίσης μπορεί ορισμένα να προκαλέσουν Η.Χ, όπως έχει 
συμβεί συχνά στο παρελθόν [http://www.youtube.com/watch?v=nkhkeArt_Mg
  και 100.000 years of large volcanic eruptions: 
http://www.youtube.com/watch?v=BnZogcgl6ns  , 
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm ], εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 
25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ [
http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/23_1/23-1_wessel.pdf
]!!!...

http://www.youtube.com/watch?v=Y-Oa3AcJMws
http://www.youtube.com/watch?v=nkhkeArt_Mg
http://www.youtube.com/watch?v=BnZogcgl6ns
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm
http://www.tos.org/oceanography/issues/issue_archive/issue_pdfs/23_1/23-1_wessel.pdf


  

Η αιτία τής τρέχουσας αύξησης σεισμών και ηφαιστειακών εκρήξεων
Τα πάντα οιακίζει κεραυνός (όλα τα κυβερνά ο κεραυνός): Ηράκλειτος
[μετά από 2500 χρόνια, το παραδέχτηκαν ΝΑΣΑ και CERN]
Δυο πρόσφατες, συμπληρωματικές μεταξύ τους, ανακοινώσεις από τη ΝΑΣΑ 
[http://science.nasa.gov/headlines/y2009/23dec_voyager.htm] και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Σωματιδιακής Φυσικής (CERN - http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0804/0804.1938v1.pdf, 
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=52576), δείχνουν ως εξής τη δράση τού 
ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ στην εποχή μας γαλαξιακού ηλεκτρικού ρεύματος (αλλιώς: κοσμικών 
ακτίνων – galactic cosmic rays) στο γήινο κλίμα:                        
Καθώς το ηλιακό σύστημα κινείται εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα σε ηλεκτρισμένο από το 
κέντρο-πομπό τού Γαλαξία διαστρικό νέφος [βλ. εικόνα], το ηλεκτρικό ρεύμα με τη σειρά 
του, και με διακυμάνσεις που εξαρτώνται κυρίως από την πυκνότητα του διαστρικού 
νέφους και κατά δεύτερο λόγο από τις θέσεις των πλανητών, 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. Παράλληλα ηλεκτρίζεται ο γήινος φλοιός 
και το μάγμα, με συνέπεια να αυξάνονται σεισμοί-ηφαιστειακές εκρήξεις, πράγμα που 
μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικό-πολυετή-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΤΑΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ, που, όπως προαναφέρθηκε είναι συχνό φαινόμενο, μα η κατευθυνόμενη γενική 
εξουθένωση εμποδίζει να συνεννοηθούμε έγκαιρα, βλ. Πομπηία... 



  

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. Στην ξηρασία-λειψυδρία συμβάλλει 
και η αποδάσωση λόγω του κατευθυνόμενου  για πολέμους εκρηκτικού 
υπερπληθυσμού… 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 από περίπου 6-4.000 χρόνια), όταν ήρθαν νέες μικρές παγετώδεις. H 
συχνότητα των επόμενων ψύξεων και ο υπερπληθυσμός που οδήγησε 
στους πρώτους πολέμους, δεν έχουν ακόμα δώσει εκεί και αλλού το 
περιθώριο αναβλάστησης, αλλά και διεθνούς ειρήνευσης... 
Το ίδιο φαινόμενο οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην κατάρρευση των 
υπερπληθυσμιακών και επιθετικών Μάγια-Αζτέκων-Ίνκας, οι οποίοι δεν 
μπόρεσαν να προσαρμοστούν στις μεγάλες ξηρασίες, και κατά δεύτερο 
λόγο από  καταστροφικές, ερημοποιητικές συμπεριφορές που αναφέρονται 
πιο κάτω. 



  

Έτσι εξηγείται πώς ο συνδυασμός κλίματος, υπερπληθυσμού 7 σχεδόν 
δισεκατομμυρίων ταλαιπωρημένων ανθρώπων, ερημοποιητικών αποδασώσεων 
και μονοκαλλιεργειών ως και για βιοκαύσιμα (που προκάλεσαν πλήθος 
εξεγέρσεις λιμοκτονούντων λαών), έχει οδηγήσει την ανθρωπότητα σε συρράξεις 
και εξαθλίωση, όπως συνέβη και στους κατοίκους του νησιού τού Πάσχα, που 
έφτασαν στον κανιβαλισμό... Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται όσο σοβαρά 
χρειάζεται, αφού οι λύσεις δε συζητιούνται επαρκώς ανάμεσα στα 7 
δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας. Στο μεταξύ, η κατασκευή δήθεν 
“εναλλακτικών” συσκευών παραγωγής ενέργειας στηρίζεται στο πετρέλαιο που 
τελειώνει (και  σκαρφαλώνει η βενζίνη προς τα 2-3 ευρώ το λίτρο...) και μαζί του 
τελειώνουν το φυσικό αέριο, τα μέταλλα κοκ... Οι ανεμογεννήτριες και τα 
φωτοβολταϊκά ΔΕΝ είναι ανανεώσιμες “ενέργειες”, αλλά ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ, ΤΟΞΙΚΑ 
παραγμένες συσκευές με τη χρήση ...πετρελαίου, που επιδοτούνται, δηλαδή τις 
πληρώνουν οι λαοί, για να κερδοσκοπούν μερικοί άπληστοι και να πλασσάρουν 
οικολογική μάσκα οι πολιτικάντηδες και λοιποί “εκλεκτοί”, όπως ο 
πολυδιαφημισμένος ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ Γκορ. Είναι 
ολοφάνερο ότι τέτοιοι εγωμανείς προσπαθούν να τραβήξουν στον γκρεμό τους 
την υπόλοιπη ανθρωπότητα...



  



  



  



  



  



  

Η  ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ  προσαρμογή  ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

Τόσες και τόσες “οικολογικές” οργανώσεις, συντηρούμενες με κρατικές και ποικίλης προέλευσης συνδρομές, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΝ και αυτές κάθε συζήτηση για αποκέντρωση-αυτάρκεια... Με τη ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ άντεξε κατά τη 
Μικρή Παγετώδη (1300-1900) η Ελβετία και συνεχίζει με το συμφιλιωτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο και κυβερνήσεις αλληλεγγύης.

Αποκέντρωση, που επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ισχυρότερους δεσμούς αλληλοβοήθειας σε Αυτάρκη κτηνοτροφικά 
αγροκτήματα με ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΚΑΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ σταύλους, αναζωογόνηση των χωριών, ασκήσεις εκκένωσης οικισμών, 
και Εκτεταμένες αναδασώσεις (με σβώλους ποικιλίας ντόπιων σπόρων - http://www.youtube.com/watch?v=2jHPrqWVGug), που 
μετριάζουν τις ακραίες θερμοκρασίες, υποστηρίζουν την αυτάρκεια, αντιστέκονται στην ερημοποίηση. 

http://www.youtube.com/watch?v=2jHPrqWVGug
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