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Four strong winds that blow 
lonely
Seven seas that run high
All these things that don't 
change, come what may
But our good times are all gone
And I'm bound for moving on

Τέσσερεις δυνατοί άνεμοι που φυσούν 
μοναχικά
Εφτά αγριεμένες θάλασσες
Όλα αυτά που δεν αλλάζουν, 
μα ότι και να γίνει
Αλλά οι καλοί καιροί μας τέλειωσαν
Και είμαι έτοιμος να πάρω τον δρόμο μου

Οι εφήμερες ανθρώπινες σχέσεις
Η σταθερότητα της μητέρας φύσης
ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΘΩΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΕΛΗ ΕΠΟΧΗ

1963 “Four Strong Winds” – Ian Tyson -






Δύο χρόνια μετά, το 1965, στη σκια της «τουρκοανταρσίας» και της 
«αυτό»απομόνωσης των τ/κ, κυκλοφορεί το “Χρυσοπράσινο 
φύλλο”

Γη της λεμονιάς, της ελιάς
γη της αγκαλιάς, της χαράς
γη του πεύκου, του κυπαρισσιού

των παλικαριών και της αγάπης
Χρυσοπράσινο φύλλο
ριγμένο στο πέλαγο

Στο ίδιο LP και ο «ύμνος στην Εθνοφρουρά». 
Οι εθνοφρουροί, οι εθνοφρουροί
ήλιος, ψυχή που θάλλει, 
στήθια, μπαρούτι και φωτιά, 
σκληρό, τα μάτια, ατσάλι.

Μια εποχή κοντόφθαλμου εθνικού εγωϊσμού.






21ος αιώνας:  Κλιματικές 
αλλαγές/κρίση
Οι άνεμοι και οι θάλασσες δεν είναι 
πια «Όλα αυτά που δεν αλλάζουν, 
μα ότι και να γίνει». 
Το «Χρυσοπράσινο φύλλο» είναι 
πια γκριζοπράσινο, σκονισμένο*, 
το μέλλον του προμηνύεται 
κατάξερο, με ανεμοστρόβιλους, 
κάποιο από αυτό βυθισμένο…

* Σύμφωνα με λειτουργό της μετεωρολογικής υπηρεσίας, τη δεκαετία του 1970 είχαμε 5-6 
ημέρες με σκόνη τον χρόνο. Τώρα έχουμε ψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής σκόνης 60-70 μέρες 
τον χρόνο.

Κατρίνα, Νέα Ορλεάνη, 29/8/2005



Πριν όμως αφήσουμε την δεκαετία του 1960 
Oι «αλευρόμυλοι» …



Πριν όμως αφήσουμε την δεκαετία του 1960 
Oι «αλευρόμυλοι» …

Από το βιβλίο «Το Κυπριακό και τα Διεθνιστικά Καθήκοντα των ε/κ & τ/κ 
Επαναστατών», Λευκωσία 1988, Α. Φλωρεντίν και Ν. Αγιομαμμίτη. σελ. 138-139



60 χρόνια μετά
Από τους αλευρόμυλους και τις 
διακοινοτικές ταραχές, στους 
Υδρογονάνθρακες της Ανατολικής 
Μεσογείου και την Γεωπολιτική μαγκιά

Τελείως άλλη κλίμακα, το ίδιο 
υπόβαθρο: απληστία και 
ανταγωνισμός των εθνικών 
καπιταλιστικών ελίτ.



Κλιματική Κρίση, μερικοί όροι 1
Time magazine, για την επίδραση των εκπομπών διοξείδιου του άνθρακα στο πλανητικό κλίμα. Σε 
χρονολογική σειρά: 

 Φαινόμενο Θερμοκηπίου (1970, ‘borders on SciFi’ «στα όρια της επιστημονικής φαντασίας»)
Θέρμανση του Πλανήτη – Global Warming (1987 «ίσως», 2001, 2002), ανύψωση θαλασσών

Ανθρωπογενείς Κλιματικές Αλλαγές (2008 ), 
Περιλαμβάνουν και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ανθρωπογενής Κλιματική Κρίση (2019, επίσης 

οδηγίες Guardian)

1970 1987 20022001 2019

17/5/2019

“The phrase 
‘climate change’, 
for example, 
sounds rather 
passive and 
gentle when what 
scientists are 
talking about is a 
catastrophe for 
humanity.”

Presenter
Presentation Notes
Η φράση «κλιματική αλλαγή» για παράδειγμα ακούγεται μάλλον παθητική και ευγενική όταν οι επιστήμονες μιλούν για μια καταστροφή για την ανθρωπότητα



• Διοξείδιο του Άνθρακα
Το πιο σημαντικό από τα Αέρια θερμοκηπίου, που προκαλούν 
την Κλιματική Κρίση 
Παράγεται κύρια με την καύση Ορυκτών Καυσίμων. 

• Ορυκτά Κάυσιμα (Pounds of CO2 emitted per million British thermal units (Btu) )

• Άνθρακας (205-230)
• Υδρογονάνθρακες

• Πετρέλαιο (157-161)
• Φυσικό Αέριο (117)

Κλιματική Κρίση, μερικοί όροι 2



Με δύο λόγια: Η Κλιματική Κρίση απειλεί τον Ανθρώπινο Πολιτισμό.  
Μόνη διέξοδος η ταχεία και δραστική μείωση της χρήσης Ορυκτών 
Καυσίμων, και η αντικατάσταση τους με Καθαρές πηγές ενέργειας

Εναλλακτικές (στα ορυκτά καύσιμα) πηγές ενέργειας
Ανανεώσιμες: 

Παλαιότερος όρος, από την εποχή που θεωρούσαν ότι το πρόβλημα 
ήταν η τελική εξάντληση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. Το 
ζητούμενο τώρα είναι να μη χρησιμοποιηθούν ακόμα και οι γνωστές και 
εξορύξιμες ποσότητες.  Πιο σωστοί όροι:

Καθαρές, Μη ρυπογόνες.

Κλιματική Κρίση, μερικοί όροι 3



‘Συνέδριο η Αριστερά και το Κυπριακό’, 2 Ιούνη 2018
στην ομιλία μου: 
«Η Παγκόσμια Πολιτική Αστάθεια και οι Προτεραιότητες της 
Αριστεράς στο Κυπριακό»
"το Μέλλον της Κύπρου και του Ανθρώπινου Πολιτισμού.  Οι 
κλιματικές αλλαγές και ο πυρηνικός Αρμαγεδδών"
έκανα δειλά-δειλά μια ‘παρένθεση’:

καλά είναι να λέμε ότι τους υδρογονάνθρακες πρέπει να τους μοιραστούμε 
με τους τ/κ ...  Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά ακόμα πιο σωστό είναι να 
πούμε αφήστε τους εκεί που είναι, αρκετούς υδρογονάνθρακες ήδη 
εξορύσσει η ανθρωπότητα.’

Όμως μετά τον Ιούνη του 2018 έγιναν πολλά…

Υπήρχαν και άλλοι στις συζητήσεις στο Συνέδριο που έκφραζαν
παρόμοιες ιδέες. Αλλά είμασταν όλοι διστακτικοί. Έμοιαζε 

μεγάλο το βήμα.



« ‘Είπαν πως εμείς τα παιδιά, υπερβάλλουμε, είμαστε κινδυνολόγοι.  Η 
απάντηση μου είναι, σας προσκαλώ να διαβάσετε την τελευταία έκθεση 
του IPCC. Θα βρείτε εκεί όλες τις ‘γνώμες’ μας.’  Αυτά ήταν τα πρώτα 
λόγια της 16χρονής Σουηδού περιβαλλοντολόγου Greta Thunberg στο 
Γαλλικό κοινοβούλιο την Τρίτη»

Επιστήμη και 
Κίνημα
Euronews 23 Ιούλη 
2019
«Η Greta Thunberg 
προτρέπει τους 
Γάλλους βουλευτές 
να ‘ακούσουν τους 
επιστήμονες’ και να 
δράσουν για να 
ελέγξουν την 
θέρμανση του 
πλανήτη»



Οκτώβρης του 2018: δημοσιεύεται η εξαιρετικά 
ανησυχητική Ειδική Έκθεση του IPCC.  («Διακρατική 
Επιτροπή για τις Κλιματικες Αλλαγές» του ΟΗΕ). 
Στον απόηχο της Ειδικής Έκθεσης … 

Νοέμβρης 2018: παγκόσμιες κινητοποιήσεις για την 
Κλιματική Κρίση, Μαθητών και Extinction Rebellion - XR, 



ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ IPCC: 
Intergovermental Panel on Climate Change, Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
 Ιδρύθηκε το 1988 από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και το 

Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών. 
 Σκοποί 

η αξιολόγηση της επιστημονικής γνώσης και των ερευνών που διεξάγονται για τη 
μελέτη των κλιματικών αλλαγών. 
Η Αξιολόγηση των συνέπειων των κλιματικών μεταβολών που προέρχονται από 
ανθρώπινη δραστηριότητα, και πιθανές πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση 
των ενδεχόμενων κινδύνων.

 Συντονίζει χιλιάδες επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο. Έχει δημοσιεύσει πέντε 
Εκθέσεις (1990, 1995, 2001, 2007 και 2014).

 8 Οκτώβρη 2018, δημοσιεύει το Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)

2018 - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ



8/10/2018: ‘IPCC Special Report on Global 
Warming of 1.5 °C (SR15)’

 Αναιρεί τον προηγούμενο στόχο για μείωση των εκπομπών ώστε να επιτευχθεί μια 
ανεκτή άνοδος της μέσης θερμοκρασίας από τα προβιομηχανικά της επίπεδα ως 
τους 2 °C.  Νέα δεδομένα επιβάλλουν περιορισμό της ανόδου ως τους 1.5 °C

 «Αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 °C θα ενέτεινε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
την ανύψωση του επιπέδου της θάλασσας και τo λειώσιμο των παγετώνων της 
Αρκτικής.» 

 «Ο περιορισμός της θέρμανσης του πλανήτη στους 1.5 °C αντί για 2 °C θα μειώσει 
τις προκλήσεις από την επίδραση στα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και 
ευημερία»

 Για να συμβεί αυτό θα απαιτηθούν «βαθιές μειώσεις εκπομπών» και «γρήγορες, 
εκτεταμένες, άνευ προηγουμένου αλλαγές σε όλες τις όψεις της κοινωνίας»

2018 - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ



2-15 Δεκέμβρη 2018: United Nations Climate Change 
Conference, Διάσκεψη των Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή.  
O Γ.Γ. του ΟΗΕ δηλώνει:
“Δεν έχουμε άλλα χρονικά περιθώρια. Αν σπαταλήσουμε 
αυτή την ευκαιρία θα καταστρέψουμε την τελευταία καλή 
μας ευκαιρία να σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη 
κλιματική αλλαγή.  Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μόνο ανήθικο, 
θα ήταν αυτοκτονία.” 

2018 - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Και οι Υδρογονάνθρακες «μας» στην ΑΟΖ;



Σχεδόν 4 χρόνια πριν το 
special report
τον Οκτ. 2018, τότε που 
θεωρούνταν 
ανεκτή η αύξηση κατά 2 °C  

Δημοσίευση του ΟΗΕ στις 08/1/2015, έχει τίτλο:

Ειδικοί: «Αφήστε κάτω από τη Γη τον 
κύριο όγκο των ορυκτών καυσίμων, 
σταματήστε τις επιδοτήσεις»



Γνωστά, εξορύξιμα αποθέματα άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού 
αέριου, που δεν πρέπει να καούν, ώστε να αποφύγουμε επικίνδυνη 

κλιματική αλλαγή μεγαλύτερη των 2 βαθμών Κελσίου (%)

Ήδη απο το 2015, πριν την αναγνώριση της 
ανεπάρκειας του στόχου των 2 °C, η μελέτη 
προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
το 61% των γνωστών εξορύξιμων αποθεμάτων 
φυσικού αερίου στη Μ. Ανατολή.
ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΩΡΑ μετά την υιοθέτηση του 
στόχου του 1.5 °C
«Η εφαρμογή της δέσμευσης [στον στόχο των 2 °C] 
θα καθιστούσε αχρείαστη την συνέχιση μεγάλων 
εξόδων για την έρευνα για ορυκτά καύσιμα, 
εφόσον ενδεχόμενες νέες ανακαλύψεις δεν θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση 
της συνολικής παραγωγής»
Ως τώρα (Ιαν. 2019) οι υδρονάνθρακες που βρέθηκαν 
στηνΑνατολική Μεσόγειο αντιπροσωπεύουν «γύρω στο το 
1/3 των γνωστών παγκόσμιων αποθεμάτων»!  (άρθρο Μάη)



Αυτή η επίσημη ανάρτηση του ΟΗΕ δείχνει τον 
παραλογισμό της εξερεύνησης και της 
έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο για 
Υδρογονάνθρακες, που δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν.
Είναι ένας παραλογισμός που πηγάζει από την κρίση 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος και την 
όξυνση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε μεγάλες και 
μικρές δυνάμεις.



‘Η έκφραση «υπάρχει ένας 
ελέφαντας στο δωμάτιο» σημαίνει 
πως υπάρχει ένα προφανές 
πρόβλημα ή δύσκολη κατάσταση 
για την οποία οι άνθρωποι δεν 
θέλουν να μιλούν.’



15/3/2019: Ανταποκρινόμενοι, μαζί με 1.4 εκ. παγκόσμια, στο κάλεσμα της 
Greta, μαθητές στην Κυπριακή Δημοκρατία κινητοποιούνται μαχητικά για την 
Κλιματική Αλλαγή. Όμως δεν υπάρχει αναφορά στους υδρογονάνθρακες της 
Κυπριακής ΑΟΖ.

Επιλεκτική 
Τύφλωση ή  ένας 
Ελέφαντας στο 
Δωμάτιο; 
Αναγκαιότητα 
Συζήτησης: Γιατί 
πρέπει να «μείνουν 
κάτω από το βυθό 
οι υδρογονάν-
θρακες της Α. 
Μεσογείου».

Presenter
Presentation Notes
If you say there is an elephant in the room, you mean that there is an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about.https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/an-elephant-in-the-room



Μετά τον Μάρτη:
 Ένταση με την κάθοδο Τουρκικών εξερευνητικών πλοίων. 

Δηλώσεις για «συλλήψεις» και casus belli – αιτία πολέμου!
Η ε/κ ελίτ κομπάζει πιο φωναχτά για την στενή συμμαχία με

τον Donald Trump, τον πιο προκλητικό και σημαντικό 
«αρνητή της κλιματικής αλλαγής». Τριμερείς +1 με τον 
σφαγέα Νετανιάχου.

 Βαρουφάκης-Μέρα25, 7/6/2019: Ελληνικό Κοινοβουλευτικό 
κόμμα παίρνει θέση εναντίον της συνέχισης εξερεύνησης και 
εξόρυξης υδρογονανθράκων.

 Το Παγκόσμιο Κίνημα Κατά της Κλιματικής Αλλαγής καλεί 
για διοργάνωση εβδομάδας απεργιών ξεκινώντας από τις 
20 Σεπτέμβρη.






Μια Πρόταση για τις 20 Σεπτέμβρη

ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΟ ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πριν μερικά χρόνια οι υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου παρουσιάστηκαν ως ο 
μεγάλος θησαυρός, το λαχείο που θα μπορούσε να φέρει επανένωση, ειρήνη και ευημερία σε 
ολόκληρη την Κύπρο.  Τίποτα από αυτά δεν ισχύει.  

* Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις  οι απλοί άνθρωποι δεν επωφελούνται 
από τον "μαύρο χρυσό", αντίθετα χάνουν: 
• Οικονομικά, με εξαιρέσεις κρατίδια στον Αραβικό Κόλπο, αν βέβαια ξεχάσει κανείς τους μεγάλους αριθμούς 

οικονομικών μεταναστών-σκλάβων σε αυτά.  

Εξαίρεση ήταν και η Βενεζουέλα, μόνο όμως για όσο καιρό μια φιλολαϊκή κυβέρνηση διοχέτευσε μέρος του 
πλούτου προς τους φτωχούς της.  Για να υποστούν τελικά τις συνέπειες από τις άγριες επιθέσεις του Δυτικού 
Κόσμου, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, και την αστάθεια στις τιμές του "μαύρου χρυσού".

• Από "δυστυχήματα" που προκαλούν τοπικές περιβαλλοντικές καταστροφές - πριν μια 
δεκαετία στον Κόλπο του Μεξικού γεώτρηση "βαθιάς θάλασσας" όπως αυτές που γίνονται 
στην περιοχή μας, προκάλεσε "μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην 
ιστορία της Αμερικής"  (Wikipedia).

• Από πολέμους και την αποσταθεροποίηση που προκαλούν οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων στις 
πλούσιες σε υδρογονάνθρακες περιοχές.  



* Οι υδρογονάνθρακες της Ανατολικής Μεσογείου δεν αποτελούν εξαίρεση. Η πιθανότητα 
μεγάλων κοιτασμάτων όξυνε τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις των κρατών 
που τα διεκδικούσαν, της Ελλάδας, Τουρκίας, μοιρασμένης Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ, 
Λίβανου, αλλά και πιο μακρινών επίδοξων εκμεταλλευτών τους, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, 
η Ε.Ε. γενικότερα, οι ΗΠΑ και η Ρωσική Ομοσπονδία.  

* ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ελλάδα και Τουρκία καταλήξαν να τους θεωρούν "casus belli – αιτία 
πολέμου". 

* ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ο κίνδυνος τοπικού πολέμου συμπίπτει και με την εκτίμηση πέρσι τον 
Οκτώβρη του IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ), ότι για 
να σταματήσει η πορεία προς μη διαχειρίσιμη, απειλητική για τον ανθρώπινο πολιτισμό  
κλιματική αλλαγή, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για άμεσα και δραστικά μέτρα γρήγορης και 
μεγάλης μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.  Επίσης οι επιστήμονες του ΟΗΕ ζητούν 
να σταματήσει η έρευνα για ορυκτά καύσιμα.  Ότι ανακαλυφθεί έτσι και αλλιώς δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ενώ τα τεράστια έξοδα για την έρευνα πρέπει να διοχετευτούν 
στην προσπάθεια μετάβασης σε καθαρές πηγές ενέργειας. 



* ΕΥΤΥΧΩΣ αυτά συμπίπτουν με την ανάπτυξη από πέρσι το φθινόπωρο ενός 
τεράστιου Διεθνούς Κινήματος για τους κινδύνους από την ανθρωπογενή κλιματική 
αλλαγή, που απαιτεί την εφαρμογή μέτρων σαν αυτά που προτείνει το IPCC.
* ΕΥΤΥΧΩΣ αυτά συμπίπτουν και με τις πρόσφατες θέσεις ή αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλευτικού 
κόμματος Μερα25, Ιρλανδικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, ακόμα και μιας κυβέρνησης, της Νορβηγίας, 
για να σταματήσουν οι έρευνες για ορυκτά καύσιμα σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της χώρας τους.  

Το Κίνημα σε όλες τις χώρες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά  ιδιαίτερα 
στην Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, που τις αγκαλιάζει η απειλή του πολέμου, πρέπει να 
έχει σημαία του να σταματήσουν οι έρευνες και οι εξορύξεις των υδρογονανθράκων 
της Ανατολικής Μεσογείου.  Για να υπερασπιστούμε το τοπικό περιβάλλον, την τοπική 
αλλά και την παγκόσμια ειρήνη, και πάνω από όλα το Παγκόσμιο Περιβάλλον μας, και 
το μέλλον ολόκληρης της Ανθρωπότητας.
Ας οργανωθούμε για να υπάρξει αντίλογος στις πολεμοκάπηλες και ασυνείδητες κυβερνήσεις μας.  Εδώ 
στην Κύπρο ας ξεκινήσουμε μια εντατική δικοινοτική εκστρατεία διαφώτισης και 
σοβαρής πληροφόρησης για τις πραγματικότητες του υποθαλάσσιου "θησαυρού".  Ας 
χτίσουμε έτσι την δικοινοτική συμμετοχή μας στην παγκόσμια Εβδομάδα Κλιματικής 
Απεργίας μαθητών και εργαζομένων, που θα αρχίσει στις 20 του Σεπτέμβρη. 



Τέλος, μια νέα κατάληξη του Κομμουνιστικού Μανιφέστου

1848: Οι προλετάριοι δεν έχουν τίποτα να 
χάσουν εκτός από τις αλυσίδες τους.  Έχουν 
ένα κόσμο να κερδίσουν.
Εργαζόμενοι Όλων των Χωρών, ενωθείτε!

Μετά τις 16 Ιούλη 1945, με τον πυρηνικό και κλιματικό εφιάλτη:

Οι προλετάριοι έχουν ένα κόσμο να χάσουν. 
Έχουν ένα κόσμο να κερδίσουν.
Εργαζόμενοι Όλων των Χωρών, ενωθείτε!

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

Κωδικός Trinity (Αγία 
Τριάδα):
Η πρώτη δοκιμή-
έκρηξη ατομικής 
βόμβας, στις 5:29 
π.μ.  στις 16 Ιούλη 
1945, στο Los 
Alamos του New 
Mexico.

Presenter
Presentation Notes
Trinity was the code name of the first detonation of a nuclear weapon. It was conducted by the United States Army at 5:29 a.m. on July 16, 1945, as part of the Manhattan Project. The test was conducted in the Jornada del Muerto desert about 35 miles (56 km) southeast of Socorro, New Mexico, on what was then the USAAF Alamogordo Bombing and Gunnery Range
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