
Κλιµατική Αλλαγή: Πως ένα φυσικό φαινόµενο 

µετατράπηκε σε απάτη 

 
Από 

Αντώνης Φώσκολος 
13 Αυγούστου 2019  

 

 
Η Κλιµατική Αλλαγή είναι ένα διαχρονικό φαινόµενο που εµφανίστηκε εδώ και 

εκατοµµύρια χρόνια και µελετήθηκε από τους γεωλόγους του Τεταρτογενούς 

(Quaternary geologists). Αυτή η κατηγορία των γεω-επιστηµόνων µελετούν το 

παλαιό-κλίµα και την παλαιό-εδαφολογία. Από τα τέλη του 17ου αιώνα µελέτησαν τις 

παλινδροµικές κινήσεις των παγετώνων που γινόντουσαν κάθε περίπου 120.000 

χρόνια, αρχής γενοµένης από τα µέσα του Τεταρτογενούς, ήτοι, περίπου, πριν 

1.000.000 χρόνια. Την αιτία δεν την γνώριζαν. 
Το 1942 οι Γερµανοί συνέλαβαν και φυλάκισαν στο Βελιγράδι έναν διάσηµο Σέρβο 
αστροφυσικό ονόµατι Milancovitch. Κατά την διάρκεια της παραµονής του στις 
φυλακές µελέτησε τις τροχιές της Γης γύρω από τον ήλιο και παρατήρησε ότι όταν 
η τροχιά της Γης µεταβάλλεται από κυκλική, που είναι σήµερα, σε ελλειψοειδή 
έχουµε τους παγετώνες των 120.000 ετών, εικόνα 1. Όταν ο άξονας περιστροφής 
αλλάζει κλίση κάθε 40.000 χρόνια, έχουµε πάλι µια παγετώδη περίοδο (εικόνα 1). 

 
Εικόνα 1. εκκεντρότητα, αξονική απόκλιση και η µετάπτωση των τροπικών και 
εαρινών ισηµεριών, κύκλοι Milancivitch, που δηµιουργούν κλιµατικές αλλαγές 



κάθε 120000 χρόνια, κάθε 40000 χρόνια και κάθε 20000 χρόνια αντιστοίχως, 
Σταύρος Αλεξανδρής, 2019. 
Όταν ο ηµερήσιος άξονας περιστροφής της Γης αλλάζει τοποθεσία επανέρχεται 
στην αρχική του θέση κάθε 20.000 χρόνια. Αυτός ο στροβιλισµός δηµιουργεί κάθε 
20.000 χρόνια µια παγετώδη περίοδο. Βλέπουµε ότι δεν υπάρχει η επίδραση ούτε 
του ανθρώπου ούτε του ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Φυσικά, εκείνη 
την περίοδο, δεν κάναµε χρήση των υδρογονανθράκων. Παρόλα αυτά είχαµε 
κλιµατικές αλλαγές. 
 

 
Εικόνα 2. Μερικές τοποθεσίες από τις παγοκολώνες που λήφθηκαν από τον Νότιο 
Πόλο και που φυλάγονται σε ειδικές αποθήκες του Πανεπιστηµίου ΟHIO, USA 
Το 1995 εκατοντάδες επιστήµονες από όλον τον κόσµο άρχισαν να κάνουν 
γεωτρήσεις στον Βόρειο και Νότιο Πόλο, όπως επίσης στη Γροιλανδία  (εικόνα 2) 
για να πάρουν παγοκολώνες που δείχνουν τις κλιµατικές αλλαγές τα τελευταία 
450.000 χρόνια. 
Αυτές οι πάγο-κολώνες ορισµένες µήκους 3.200 µέτρων, (εικόνα 3) φυλάγονται 
στο µουσείο του πανεπιστηµίου Οχάιο των ΗΠΑ ενώ οι πάγο-κολώνες από την 
Γροιλανδία στο Ινστιτούτο Niels Bohr της Κοπεγχάγης στη ∆ανία. 
Μελετώντας τις διακυµάνσεις της περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακος 
που υπήρχαν ως εγκλείσµατα στις παγοκολώνες όπως επίσης τα ισότοπα οξυγόνου 
18 (δ 18Ο) που βρίσκονται σε εγκλείσµατα αέρος και είναι θερµοκρασιακοί δείκτες, 
κατασκεύασαν διαγράµµατα διακύµανσης της θερµοκρασίας και του διοξειδίου του 
άνθρακος των τελευταίων 450.000 ετών, (εικόνα 4). 

 
Εικόνα 3. Η παγο-κολώνα VOSTOK-1 µήκους 3.2 χιλιοµέτρων που λήφθηκε από 
τον Νότιο Πόλο για την µελέτη της κλιµατικής αλλαγής, Petit, et. al., 1999. 



Στην εικόνα 4, παρατηρούµε πόσες φορές η µέση γήινη θερµοκρασία υπερέβη την 
σηµερινή µέση γήινη θερµοκρασία των 15 βαθµών Κελσίου ασχέτως της 
ατµοσφαιρικής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακος. Επιπροσθέτως, 
παρατηρούµε την επιβεβαίωση της θεωρίας του Milancovitch, δηλαδή ότι περίπου 
κάθε 120.000 χρόνια πρέπει και πράγµατι έχουµε µέσο-παγετώδεις περιόδους, 
δηλαδή κλιµατικές αλλαγές, όπως επίσης επιβεβαίωση των υπαιθρίων 
παρατηρήσεων που έκαναν οι γεωλόγοι του Τεταρτογενούς πριν 200 χρόνια για 
τις κλιµατικές αλλαγές. 
 

 
Εικόνα 4. Θερµοκρασιακές διακυµάνσεις κατά τα τελευταία 450000 χρόνια. Άξιον 
παρατήρησης είναι το πόσες φορές είχαµε θερµοκρασίες πάνω από την σηµερινή 
µέση γήινη θερµοκρασία των 15 C για πολλά χρόνια χωρίς να λιώσουν οι πάγοι. 
Αυτό δείχνουν οι πάγο-κολώνες Vostok-1 και EPICA. 
Το πολύ σηµαντικό συµπέρασµα, που πρέπει να το καταλάβουν οι 
περιβαλλοντολόγοι είναι ότι κατά την διάρκεια του Τεταρτογενούς ιδιαίτερα τα 
τελευταία 450.000 χρόνια είχαµε µέσο-παγετώδεις περιόδους µε µέσες γήινες 
θερµοκρασίες πολύ µεγαλύτερες από ότι έχουµε σήµερα και για πολύ µεγάλες 
περιόδους, χωρίς να λιώσουν οι πάγοι στον Βόρειο και Νότιο Πόλο. 

 



Εικόνα 5. Μέση γήινη θερµοκρασία των 18 C κατά την διάρκεια της Εεµίου 
µεσοπαγετώδους περιόδου που διήρκεσε 10000 χρόνια. Ούτε ο Βόρειος Πόλος 
ούτε ο Νότιος Πόλος έλιωσαν. 
Αυτή η περίπτωση καταγράφεται από την Εέµιο Περίοδο που κράτησε περίπου 
10.000 χρόνια, διάρκεια σχεδόν όσης µε την Ολοκαινική περίοδο (14.000 χρόνια 
π.Χ. µέχρι σήµερα), εικόνα 5, µε µέση γήινη θερµοκρασία της Εεµίου περιόδου 
τους 18 βαθµούς Κελσίου έναντι της σηµερινής των 15,8 βαθµών Κελσίου. 
Κατά την περίοδο αυτή των 10.000 ετών δεν έλειωσαν οι πάγοι και δεν πέθαναν 
οι αρκούδες στον Βόρειο Πόλο, ούτε οι πιγκουίνοι στον Νότιο Πόλο. Άρα, η ψευτιά 
που διαδίδουν οι περιβαλλοντολόγοι ότι ο πλανήτης θα καταστραφεί αν η µέση 
γήινη θερµοκρασία ανέβει κατά 1 βαθµό Κελσίου ήτοι στους 16,8 βαθµούς Κελσίου 
είναι καθαρή απάτη. 
 
 

 
 
Εικόνα 6. Πάνω από 100 κλιµατικές αλλαγές διαπιστώθηκαν τα τελευταία 10000 
χρόνια κάνοντας χρήση της γεωµαγνητικής πολικότητας και των ισοτόπων δ 180. 
Αυτό µαρτυράν οι µελέτες των 400 παγοκολώνων που βρίσκονται σήµερα στα 
µουσεία. Επίσης, οι τελευταίες µελέτες που αφορούν τα τελευταία 10000 χρόνια, 
(εικόνα 6), έδειξαν µε βάση τις θερµοκρασίες που καταγράφηκαν σε ιζήµατα του 
Βόρειου Ατλαντικού, µελέτη ισοτόπων δ 180, ότι είχαµε πάνω από 100 φορές 
κλιµατικές αλλαγές χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. 
Και κάτι άλλο πάρα πολύ σηµαντικό. Παρατηρούµε ότι η άνοδος της ατµοσφαιρικής 
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακος διαµέσου των αιώνων έπεται της 
ανόδου της θερµοκρασίας σε όλες τις µέσο-παγετώδεις περιόδους. Ήτοι 
παρουσιάζει χρονική υστέρηση έναντι της ανόδου της θερµοκρασίας (εικόνα 7) 
γεγονός που µας οδηγεί στο να συµπεράνουµε ότι η άνοδος της ατµοσφαιρικής 
περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακος είναι το αποτέλεσµα της ανόδου της 
γήινης µέσης θερµοκρασίας. 
 



 
Εικόνα 7. Υστέρηση µεταξύ της εµφάνισης της µέσης γήινης θερµοκρασίας και της 
περιεκτικότητας της γήινης ατµόσφαιρας σε CO2 κατά τον Φανεροζωϊκό Αιώνα 
Αυτή η διαχρονική παρατήρηση µας λέει ότι η περιεκτικότητα του ατµοσφαιρικού 
CO2 είναι το αιτιατό και όχι η αιτία της ανόδου της γήινης θερµοκρασίας, Khilyuk 
and Chillingar, 2003. 

Όταν υπήρξε ο Ηomo Sapiens 

Πριν 14.000 χρόνια, η µέση γήινη θερµοκρασία στον πλανήτη ανέβηκε από 11 
βαθµούς Κελσίου στους 15 βαθµούς χωρίς να γνωρίζουµε την αιτία (εικόνα 8). 
Μεταξύ 8.500 π.Χ. και 4.500 π.Χ., ήτοι κατά την παλαιολιθική περίοδο, η µέση 
γήινη θερµοκρασία ανέβηκε στους 17 βαθµούς Κελσίου. Αυτή την εποχή, που 
ονοµάζεται η περίοδος του Ολοκαινικού µεγίστου, δηµιουργήθηκε η Σαχάρα χωρίς 
να εξαφανιστούν ούτε οι πάγοι από τον Βόρειο και Νότιο Πόλο, ούτε οι αρκούδες 
και ούτε οι πιγκουίνοι. 
 

 
Εικόνα 8. Οι διακυµάνσεις της µέσης γήινης θερµοκρασίας τα τελευταία 11000 
χρόνια, Dansgard et al., 1969 και Shonwiese 1995. 
Αυτή την περίοδο δεν γινότανε χρήση των υδρογονανθράκων. Άρα, η αύξηση της 
γήινης θερµοκρασίας θα πρέπει να αποδοθεί σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στην 
άνοδο του ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακος, σε επίπεδα άνω των 400 ppm, 
κάτι που πρέπει να ερευνήσουν οι περιβαλλοντολόγοι. Παρατηρούµε πάλι ότι οι 
υψηλές θερµοκρασίες για 4.000 χρόνια δεν οδήγησαν στην τήξη των πάγων, όπως 
επικαλούνται οι περιβαλλοντολόγοι και πολλοί άσχετοι. Ότι δηλαδή η αύξηση της 
σηµερινής γήινης θερµοκρασίας στους 16,5 βαθµούς Κελσίου θα επιφέρει 
κοσµογονικές και απρόβλεπτες καταστροφές στην Γη. 
Μεταξύ 4.500 π.Χ. και 500 π.Χ. είχαµε µικρές κλιµατικές αλλαγές. Η µεγάλη άνοδο 
της θερµοκρασίας άρχισε κατά την εποχή του Περικλή και κράτησε, περίπου µέχρι 
το 300 µ.Χ., ήτοι για 800 χρόνια µε µέση γήινη θερµοκρασία πάλι τους 17 βαθµούς 
Κελσίου (εικόνα 9). Αυτή η κορύφωση ονοµάζεται Ρωµαϊκό ή ελληνορωµαϊκό 
µέγιστο. 



 

 
Εικόνα 9. ∆ιακύµανση των επιφανειακών θερµοκρασιών στην θάλασσα των 
Σαργασών τα τελευταία 3000 χρόνια ( Μετρήσεις µέχρι το 1975) βάση των 
ισοτοπικών µετρήσεων δ 180 στο πλαγκτόν Globigerinoides rubber, Keigwin, L.D., 
Science 274: 1504-1508. Φανερά είναι τα θερµοκρασιακά µέγιστα της Ρωµαϊκής 
Εποχής και το Μεσαιωνικό Μέγιστο. 
Μεταξύ 100 π.Χ. και της γέννησης του Χριστού, ήτοι για 100 χρόνια, δεν είχαµε 
καµία βροχόπτωση στην Αθήνα και οι κάτοικοι γονυπετείς πήγαιναν στους ναούς 
του Όµβριο ∆ιός (δύο ναοί, ένας στους πρόποδες του Υµηττού, περιοχή 
Αργυρούπολης, και ο άλλος στα Τουρκοβούνια) ψάλλοντας «Υσον, Υσον ώ φίλε 
Ζεύς κατά της Αρούρης των Αθηναίων και Πεδίων» και προσφέροντας κοχύλια σαν 
τάµατα. 
Παρατηρούµε πάλι ότι οι υψηλές θερµοκρασίες για 800 χρόνια δεν οδήγησαν στην 
τήξη των πάγων, όπως επικαλούνται οι περιβαλλοντολόγοι και πολλοί άσχετοι ότι 
αύξηση της σηµερινής γήινης θερµοκρασίας στους 16,5 βαθµούς Κελσίου θα 
επιφέρει κοσµογονικές και απρόβλεπτες καταστροφές στην Γη. Τέτοιες προβλέψεις 
έχει κάνει και ο Ilya Pricogini θεωρητικός του Χάους. 
 

 
Εικόνα 10. Καλλιέργεια σιτηρών στην Γροιλανδία κατά την περίοδο του 
Μεσαιωνικού Μεγίστου. 
Από το 300 µ.Χ. µέχρι το 800 µ.Χ. είχαµε µία πτώση της µέσης γήινης 
θερµοκρασίας κάτω των 15 βαθµών Κελσίου. Μετά από αυτή την πτώση είχαµε 
πάλι µια άνοδο της µέσης γήινης θερµοκρασίας στους 17 Κελσίου από το 800 µ.Χ. 



έως το 1350 µ.Χ. χωρίς να λιώσουν οι πάγοι στον Βόρειο και Νότιο Πόλο, χωρίς 
να εξαφανιστούν οι αρκούδες και οι πιγκουίνοι. 
Το λένε και οι 400 παγοκολώνες που υπάρχουν στα µουσεία που ορισµένοι 
οικονοµολόγοι, πολιτικοί, δηµοσιογράφοι αλλά και ακαδηµαϊκοί δεν το γνωρίζουν, 
ίσως και εσκεµµένα. Σε αυτή την θερµή περίοδο των 550 ετών είδαµε τις ακρίδες 
από την Υποσαχάριο ζώνη της Αφρικής να φθάνουν στην Βιέννη και να 
καταστρέφουν τα σιτηρά της Νότιας Ευρώπης. 
Είδαµε την καλλιέργεια της αµπέλου να φθάνει και να εγκαθίσταται στην Σκωτία 
και είδαµε οι πάγοι να λιώνουν στο νότιο µέρος της Γροιλανδίας µε αποτέλεσµα να 
εποικιστεί από τους ∆ανούς (εικόνα 10). Και όµως, ο πλανήτης Γη δεν 
καταστράφηκε, όπως λένε ορισµένες ελληνικές εφηµερίδες και blogs, ότι θα γίνει 
αν ανέβει η θερµοκρασία στους 16,5 βαθµούς Κελσίου. Πρόκειται για συστηµατική 
διαστρέβλωση της αλήθειας. Γιατί άραγε δεν µπαίνουµε στις βιβλιοθήκες όλου του 
κόσµου και στις εγκυκλοπαίδειες όλου του κόσµου, στο διαδίκτυο κλπ. κλπ. για να 
δούµε τις διαχρονικές κλιµατικές αλλαγές. Αυτή η παραπλάνηση που αποσκοπεί 
και ποιους εξυπηρετεί; 
Από το 1350 µ.Χ. έως το 1800 µ.Χ. είχαµε την µικρή παγετώδη περίοδο που 
κράτησε 450 χρόνια και έφερε την πανώλη στην Ευρώπη όπου βρήκαν θάνατο 40 
εκατοµµύρια Ευρωπαίοι. Αυτό αποδίδεται στην ψύξη των νερών. Οι άνθρωποι δεν 
µπορούσαν να πλυθούν. Ναι είχαµε κλιµατικές αλλαγές που δεν οφείλονται στην 
διακύµανση των συγκεντρώσεων του διοξειδίου του άνθρακος στην ατµόσφαιρα. 
Μέχρι το 1800 µ.Χ. δεν κάναµε χρήση υδρογονανθράκων. 
Αύριο η συνέχεια (δεύτερο µέρος) 
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• Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς 
άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση των 2-3 πρώτων 
παραγράφων µε την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας 
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