
ΟΟ ΠΠ ΛΛ ΑΑ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΠΠ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΜΜΟΟ ΥΥ   
««ΖΖοούύμμεε  σσττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  χχρρόόννοουυςς..  ΜΜπποορρεείί  κκααιι  ττώώρραα  νναα  σσυυμμββεείί  ηη  κκρρίίσσηη»»!!      γγέέρρωωνν  ΣΣωωφφρρόόννιιοοςς  
Οι σάλπιγγες, από την αρχαιότητα, προειδοποιούσαν και έδιναν το σύνθημα του πολέμου. Και τώρα τα 
γεγονότα τρέχουν προς τον Τρίτο Παγκόσμιο ή Γενικό Πόλεμο τον προφητευμένο από τον Άγιο Ιωάννη το 
Θεολόγο στις σάλπιγγες της Αποκαλύψεως. Ας δούμε κάποια στοιχεία για τα σύγχρονα όπλα, διότι βέβαια 
αυτά ή κάποια παρόμοια θα χρησιμοποιηθούν στον μεγάλο αυτό πόλεμο, για να μην έχομε αυταπάτες για το 
που βαδίζομε...  
 

1. Σύντομες επεξηγήσεις από τεχνικής και ιστορικής 
πλευράς για τα  πυρην ι κά  όπλα . Να μην ξεχνάμε και 
την Ιστορία, …αφού αυτή συνήθως επαναλαμβάνεται!  

Κάνουμε εδώ μια αναφορά στα πρώτα χτυπήματα με πυρηνικά 
όπλα, που έγιναν ως γνωστόν στην Ιαπωνία, για να δούμε πόσο 
μεγάλες ήταν οι απώλειες παρά την ελάχιστη ισχύ των βομβών σε 
σχέση με τα σύγχρονα όπλα, και να θυμηθούμε κάποια ιστορικά 
στοιχεία. (Αριστ. Φωτογραφία από τη βόμβα στο Nagasaki).  

 
Οι βόμβες υποβλήθηκαν σε δοκιμή στις 16-7-1945 με όνομα 

του test= Trinity (Αγία Τριάδα!), και ρίχτηκαν στην Ιαπωνία, η μία 
στις 6 Αυγούστου του 1945 (γιορτή της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος) επάνω στην Hiroshima (με κωδική ονομασία Little Boy, 
δηλ. Μικρό Αγόρι), και η άλλη στις 9 Αυγ. 1945 πάνω στο 
Nagasaki (κωδ.= Fat Man, δηλ. Παχύς Άνθρωπος). Και οι δύο 
βόμβες ήταν καθαρά βόμβες διασπάσεως. Έπεσαν από 
αεροσκάφη Β-29, και μάλιστα το αεροπλάνο της α΄ βόμβας (Little 
Boy), ονομαζόταν Enola Gay (Το κακό ήρθε από κάποιο “καθ’ όλα 
ευτυχή” ίσως και ομοφυλόφιλο (= gay) καθ’ ολοκληρίαν, διότι 
«enola» = εν όλα -στα ελληνικά-).  

Δημιουργήθηκαν από το «Manhattan Project», το οποίο 
ξεκίνησε μετά από ένα γράμμα του Albert Einstein στις 2 Αυγούστου 1939 προς τον Αμερικανό πρόεδρο 
Franklin D. Roosevelt με το οποίο τον συμβούλευε να χρηματοδοτήσει την έρευνα για την πιθανότητα να 
χρησιμοποιηθεί η διάσπαση του ατόμου σαν όπλο, αν η Ναζιστική Γερμανία είχε και αυτή ξεκινήσει ανάλογες 

έρευνες.  
Επικεφαλής στο «Manhattan 

Project» τέθηκε από στρατιωτικής 
πλευράς ο στρατηγός Leslie Groves, 
και από επιστημονικής ο Robert  
Oppenheimer. Στο διάγραμμα αριστερά 
φαίνεται πόσο μεγάλες υπήρξαν οι 
απώλειες στη Χιροσίμα ακόμη και μακρυά 
από το υπόκεντρο της εκρήξεως. Η 
ενέργεια της εκρήξεως ήταν αντίστοιχη μιάς 
έκρηξης 15-kilotons TNT.  Η θερμοκρασία 
που αναπτύχθηκε στο υπόκεντρο (580m 
κάτω από το σημείο της έκρηξης) ήταν 
3.800 οC, και η ταχύτητα του ανέμου στο 
ίδιο σημείο από το κρουστικό κύμα, 280 
m/sec, ή 1.000 χιλιόμετρα την ώρα! Η 
ωστική δύναμη έφθασε τους 35 ton/m2 
(τόννους ανά τετρ. μέτρο). Τι μπορεί να 
γίνει τώρα με τις υδρογονόβομβες που 
πολλές ξεπερνούν και τα 150 Megatons, 
δηλ. είναι 10.000 φορές ισχυρότερες από 
τη βόμβα της Χιροσίμα;  

Από τότε κάποια αξιοσημείωτα 
γεγονότα: Το 1948 οι ΗΠΑ διαθέτουν 50 

ατομικές βόμβες. Το 1953 ο πρ. Eisenhower προτείνει ο Ο.Η.Ε να διαχειρισθεί το πρόγραμμα "Atoms for 
Peace" (Άτομα για Ειρήνη) με διεθνή έλεγχο των αποθεμάτων πυρηνικών όπλων των διαφόρων κρατών. Οι 
Σοβιετικοί δεν δέχονται με την αιτιολογία ότι αυτό αποτελεί πρόταση μόνο για τη δημιουργεία εντυπώσεων. 
Το Μάρτιο του 1954 δοκιμάζεται Αμερ. Υδρογονόβομβα στο Bikini Atoll, 1000 φορές ισχυρότερη από τη 
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ατομ. βόμβα. Το 1962 δημιουργείται η κρίση της Κούβας. Οι ΗΠΑ απαιτούν την απομάκρυνση των 
σοβιετικών πυραύλων από την Κούβα ενώ  θέτουν το στρατιωτικό τους σύστημα σε κατάσταση Defense 
Condition 2, ένα βήμα πριν τον Πυρηνικό Πόλεμο. Το 1963 μετά από 235 δοκιμές στην ατμόσφαιρα 
υπογράφεται μερική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών επιφανείας. Από τότε οι δοκιμές γίνονται υπόγεια. 
Το 1964 η Κίνα δοκιμάζει την ατομική της βόμβα. Το ίδιο έτος ο υπουργός αμύνης των ΗΠΑ περιγράφει την 

πολιτική του Mutually 
Assured Destruction 
(Αμοιβαίως εγγυημένη 
καταστροφή) ή MAD: 
«Μια πλήρης κλίμακος 
ανταλλαγή πυρηνικών 
βομβών μεταξύ ΗΠΑ 
και Σοβ. Ένωσης (το 
1964) θα σκότωνε 

100 εκατομμύρια Αμερικανούς μέσα στην πρώτη ώρα, και ακόμη περισσότερους Ρώσους. Αναρωτιέμαι 
αν ένα άτομο με σώες τις φρένες του θα μπορούσε να το αποκαλέσει αυτό νίκη». Επίσης το 1964, το 
Στρατιωτικό Επιτελείο των ΗΠΑ προτείνει τη χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το 1967 το 
Αμερικανικό Πυρηνικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει 32.500 όπλα! Το 1972 το Πακιστάν αρχίζει μυστικά το 

Πυρηνικό του πρόγραμμα. Το 1973 με τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, ο πρόεδρος Νίξον θέτει τις ένοπλες 
πυρηνικές μονάδες σε DefCon 3, δηλ. 2 μόλις βήματα πριν τον πυρηνικό πόλεμο. Το 1974 η Ινδία τεστάρει 
την πυρηνική της βόμβα. Το 1979 ο πρόεδρος Κάρτερ μαζί με την αναδίπλωση των πυραύλων Pershing 
στην Ευρώπη, εισάγει το δόγμα του περιορισμένου Πυρηνικού Πολέμου. Το 1983 ο Carl Sagan γράφει για 
τον Πυρηνικό χειμώνα, που θα ακολουθήσει μία αναμέτρηση με πυρηνικά. Λίγο νωρίτερα το ίδιο έτος 

(1983) ο πρ. Ρήγκαν αναγγέλει το SDI (Strategic 
Defense Initiative) ή «Πόλεμο των Άστρων». Το 
1984 οι ΗΠΑ ανιχνεύουν εκτόξευση 2 Σοβιετικών 
πυραύλων, ήταν όμως σφάλμα computer. To 1986 το 
οπλοστάσιο των Σοβιετικών διαθέτει 45.000 πυρηνικά! 
Το 1991 οι πρόεδροι Bush and Gorbachev 
συμφωνούν να μειώσουν τα πυρηνικά στο ένα τρίτο. 
Το ίδιο έτος το Κογκρέσσο δίνει 1,2 δις δολάρια για 
την φρούρηση των πρώην Σοβιετικών Στρατιωτικών 
περιοχών που διαθέτουν πυρηνικά και την 
απομάκρυνση από τους πυραύλους των πυρηνικών 
τους κεφαλών. Το 1993 οι πρόεδροι Bush και Yeltsin 
υπογράφουν την συνθήκη Start II, περιορίζοντας τις 
πυρηνικές κεφαλές στις 3.500 για κάθε υπερδύναμη, 
κάτι που δεν γνωρίζουμε αν ολοκληρώθηκε.  
Σε σφυγμομέτρηση του 1995 μεταξύ των επιζώντων 
από την εποχή του 2ου Παγκ. Πολέμου Αμερικανών, το 

60% δεν θυμάται ποιος ήταν ο Πρόεδρος που διέταξε την ρίψη των βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, 
ενώ το 22% αγνοούσε και τη ρίψη των πυρηνικών βομβών. Την ίδια χρονιά (1995) το Brookings Institution  



 
σελ. 3 

υπολογίζει το κόστος του πυρηνικού προγράμματος των ΗΠΑ τα 
προηγούμενα 50 χρόνια σε τουλάχιστον 4 τρις δολλάρια. Στο 2005, 
ετοιμάσθηκε το δόγμα του «προληπτικού πυρηνικού πολέμου». 
Μάλιστα βρέθηκαν και κάποιοι αρχικοί στόχοι του: Ιράν, Συρία, Β. 
Κορέα!  
Πάντως σύμφωνα με δημοσιεύματα, η καθυστέρηση της οριστικής 
υπογραφής του οφείλεται στους τυφώνες Κατρίνα κλπ που έπληξαν 
το φθινόπωρο του 2005 την Αμερική. 

 
 
 
 

Αριστ. βαλλιστικός πύραυλος (MIRV) 
πολλών πυρηνικών κεφαλών (W87). 

 
 

 
 

 
 

 
H Χιροσίμα μετά,   ή τι περιμένει κάποιες σύγχρονες πόλεις… 

 
 

Άνω ο  Fat Man  
Κάτω ο  Little Boy 

http://en.wikipedia.org/wiki/MIRV
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=W87
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Fat_man.jpg
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Από την Federation of American Scientists  
(Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων) ή 
(FAS), δίνονται αριστερά, διάφορες 
προσομοιώσεις από πιθανά πυρηνικά 
κτυπήματα σε μεγαλουπόλεις. 
  Αριστερά σε χάρτες της Ουάσιγκτων 
απεικονίζονται τρεις περιπτώσεις κατοστροφής  
από πυρηνικά όπλα.  
  Αυτός που είναι ακριβώς αριστερά, 
δείχνει τις καταστροφικές επιπτώσεις από 
βόμβα ισχύος 15.000 ton TNT, δηλ. όσο και 
της Χιροσίμα, που μεταφέρεται με αυτοκίνητο, 
πχ από τρομοκράτες, και εκρήγνυται επί της 
επιφανείας. 
Τα χρώματα συμβολίζουν: 
Μπλε: σχεδόν ολική καταστροφή από το 
εκρηκτικό ωστικό κύμα. 
 
Κόκκινο: Γενικευμένη διασπορά πυρκαϊών 

από το κύμα θερμότητος της βόμβας. 
 
Κιτρινωπό: Μέτριες καταστροφές σε κτίρια και 
ανθρώπους, από τα ιπτάμενα ερείπια που  
εκτοξεύονται από κεντρικότερες περιοχές προς 
την περιφέρεια. 
 
Στο μοντέλο προσομοίωσης πάντως δεν 
ελήφθη υπ’  όψιν η επίπτωση από τη  
ραδιενεργό ακτινοβολία. 
 
 
Στο μεσαίο σχήμα, βόμβα ίδιας ισχύος με την 
προηγούμενη (15.000 ton TNT), εκρήγνυται 
στον αέρα, στο καταλληλότερο ύψος για να 
προκληθεί η μέγιστη καταστροφή. 
 
 
 
 

Στο τελευταίο σχήμα, ακριβώς αριστερά, 
βόμβα  ισχύος 50.000 ton TNT εκρήγνυται 
στον αέρα, στο καταλληλότερο ύψος για να 
προκληθεί η μέγιστη καταστροφή. Όπως 
βλέπεται τα αποτελέσματα είναι φοβερά, αν και 
η βόμβα αυτή που εξετάσθηκε θεωρητικά ότι 
χτυπάει την Ουάσιγκτον από ψηλά, είναι μόνο 
τρεις φορές ισχυρότερη από αυτή της 
Χιροσίμα. 
Εκτός από τις συνηθισμένες ατομικές, 
υπάρχουν και άλλες πολλών ειδών βόμβες, 
πρέπει όμως να προσέξουμε τις «βρώμικες» 
ατομικές βόμβες (dirty bombs).  
Αυτές εκτός από τη συνήθη σύνθεση φέρουν 
επιπρόσθετο ραδιενεργό υλικό για να 
αυξάνουν στον μέγιστο βαθμό τις 
καταστροφικές ιδιότητες από την ακτινοβολία 
τους. Έχομε τότε μόλυνση τύπου Αψίνθου της 
3ης σάλπιγγας επιπρόσθετα από τα λοιπά 
αποτελέσματα της έκρηξης. Δηλ. λόγω 
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εσκεμμένης πολεμικής ενεργείας, η αλυσσωτή ατομική αντίδραση είναι τέτοιας διάρκειας, που δίνει την 
εντύπωση λαμπάδας που πέφτει από τον ουρανό, καιομένης σιγά – σιγά για να μεγιστοποιήσει ηθελημένα τη 
ραδιενεργό μόλυνση στη γύρω περιοχή. Αν και η 3η σάλπιγγα έχει πραγματωθεί στο Τσερνομπίλ, εν τούτοις 
ο παγκόσμιος πόλεμος θα χρησιμοποιήσει όλα τα είδη των όπλων. Ο γέροντας Παΐσιος (+1994) είχε 
βεβαιώσει ότι το δυστύχημα στο Τσερνομπίλ ήταν η 3η σάλπιγγα της Αποκάλυψης και 
προειδοποιούσε: «Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό 
έχουν πλανηθεί. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει...». Ο 
αστέρας έχει σχέση με την πνευματική ερμηνεία της Αποκάλυψης που είναι και η κυρίως 
ερμηνεία της, και συμβολίζει κατά την ίδια (Αποκ. Α-20) ένα επίσκοπο με σπουδαία 
επιρροή, που όμως πέφτει από πλάνη σε πλάνη, και όπως αναλύσαμε στην 4η 
σάλπιγγα, στο 3 ΟΥΑΙ κλπ, δεν είναι άλλος από τον πάπα της Ρώμης. 
   Βέβαια, θεωρητικά, υπάρχει πάντα η περίπτωση να πέσει στη Γη κάτι σαν 
«αστέρας» δηλ. κομήτης ή αστεροειδής, μολυσμένος με ραδιενέργεια, που είναι 
συνηθισμένο στα ουράνια αυτά σώματα. Ο αστεροειδής θα μετέβαλλε ολόκληρη την 
περιοχή όπου θα έπεφτε σε ένα αποτεφρωμένο τοπίο, με τεράστιες επιπτώσεις σε κάθε 
είδους υλικές εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους, αν έπεφτε σε κατοικημένη περιοχή. Κάτι τέτοιο συνέβη 
στις 30-6-1908 στη Σιβηρία. Έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή κοντά στον ποταμό Tunguska από την πτώση 
(πιθανώς) ουρανίου σώματος, και προκάλεσε κρουστικό κύμα το οποίο έγινε αισθητό σε απόσταση 
εκατοντάδων χιλιομέτρων. Από την έκρηξη αποτεφρώθηκαν 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους και ο 
καπνός ανέβηκε τόσο ψηλά, ώστε το ηλιακό φως που αντανακλούσε, φώτιζε για πολλά βράδια το Λονδίνο! 
Δεν βρέθηκαν ίχνη εξωγήινου υλικού, ίσως διότι ο αστεροειδής απετελείτο από παγωμένες λίαν εύφλεκτες 
ύλες, οι οποίες ξεπάγωσαν με την είσοδο στην ατμόσφαιρα και τελικά εξερράγησαν. Οι παγκοσμιοποιητές 
βρήκαν τώρα την ευκαιρία να περάσουν όπλα στο διάστημα για την εντιμετώπιση υποτίθεται 
επικίνδυνων αστεροειδών, αλλά στην πραγματικότητα όπως έλεγε ο Βέρνερ Φον Μπράουν από την εποχή 
του 1970, για να ασκούν πλήρη έλεγχο στην ανθρωπότητα, ένα πρότζεκτ που δουλεύεται και σήμερα.  
  Επειδή αναφερθήκαμε στην ύπαρξη διαφόρων τύπων πυρηνικών όπλων, πρέπει να επισημάνουμε ότι 
πράγματι υπάρχουν πολλά είδη. Άλλα αποσκοπούν στην πρόκληση κυρίως υλικών ζημιών, και άλλα στην 
εξολόθρευση όσο το δυνατόν περισσοτέρων ανθρώπων. Όταν η ισχύς μεγαλώνει πολύ, τότε συμβαίνουν και 
τα δύο. Συνήθεις ονομασίες τους είναι: ατομικές βόμβες (Α-bombs), βόμβες υδρογόνου (H-bombs), πυρηνικά 
όπλα (nuclear weapons), βόμβες διασπάσεως (fission bombs), βόμβες σύντηξης (fusion bombs), 
θερμοπυρηνικά όπλα (thermonuclear weapons) αλλά και οι συνδιασμοί αυτών. «Καθαρές» ονομάζονται 
συνήθως οι βόμβες που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δουλεύουν με σύντηξη, όπως η «Tsar Bomba» 
(97%), μία βόμβα 50 μεγατόννων ΤΝΤ των σοβιετικών, με σχεδιασμό fission-fusion-fission, η οποία 
δοκιμάσθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1961 σε υψόμετρο 4.000m πάνω από τη νήσο Novaya Zemlya. Ο 
σχεδιασμός αυτός είναι κατάλληλος για βόμβες με ισχύ πολύ πάνω από 100 Μegatons! Ένα είδος βόμβας 
που σχεδιάσθηκε για χρήση από τις ΗΠΑ, για αναχαίτιση στρατηγικής πυραυλικής επίθεσης καθώς και 
εναντίον θωρακισμένων στρατευμάτων, είναι η «βόμβα νετρονίων» (Neutron bomb, ή "enhanced radiation 
(ER) warheads"), Πρόκειται για μικρά θερμοπυρηνικά όπλα στα οποία τα παραγόμενα από την έκρηξη 
νετρόνια σκόπιμα δεν απορροφούνται στο εσωτερικό του όπλου, αλλά αφήνονται να διαφύγουν προς τα έξω. 
Είναι πάρα πολύ διεισδυτικά, διότι έχουν μεγάλη ενέργεια. Η αντίληψη του κόσμου ότι η βόμβα νετρονίου 
δεν πειράζει τα κτίρια, αλλά μόνο τους ανθρώπους, δεν είναι σωστή λένε οι ειδικοί. Απλά οι βόμβες 
αυτές είναι μικρής ισχύος και η καταστροφή που κάνουν στα κτίρια είναι για τον λόγο αυτό περιωρισμένη, 
ενώ αυξημένη είναι η προσβολή των ανθρώπων από την ιονίζουσα ακτινοβολία εκ των νετρονίων της 
εκρήξεως. Πάντως τα πολλά μειονεκτήματα και το υψηλό κόστος αυτής της βόμβας ανέστειλαν την 
παραγωγή της από τις ΗΠΑ. 
 Από τις πιο επικίνδυνες είναι οι πυρηνικές βόμβες ισοτόπου κοβαλτίου ή άλλου ανάλογου υλικού 
αλατίσματος (salting) όπως λέγεται. Αντί του τύπου fission-fusion-fission, στη θέση του διασπώμενου 
μανδύα γύρω από τη σύντηξη (fusion), τίθεται μη διασπώμενο υλικό, όπως το ισότοπο cobalt-59 στην 
περίπτωση βόμβας κοβαλτίου, το οποίο παράγει το ραδιενεργό Co-60 με ημιζωή 5,26 έτη. Άλλα τέτοια υλικά 
είναι τα ισότοπα  Gold-197, Zinc-64 και Tantalum-181 με 115 ημέρες ημιζωή. H ιδέα των όπλων αυτών 
ξεκίνησε από τον φυσικό Leo Szilard σύγχρονο του Albert Einstein, που το Φεβ. του 1950, σε δημοσίευσή 
του περιέγραφε τη δυνατότητα να κατασκευασθεί ένα όπλο που θα μπορούσε να μην αφήσει κανένα 
ζωντανό πάνω στη Γη! (Τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός; «το κακό θα σας έρθει από τους 
διαβασμένους»)!           

Πηγή για την περιγραφή των πυρηνικών όπλων: http://nuclearweaponarchive.org 
 

Π Υ Ρ Η Ν Ι Κ Ο  Σ Α Μ Π Ο Τ Α Ζ  
 Μετά την παραπάνω περιγραφή, κάποιοι μπορεί να σκεφθούν, ότι έχουμε ακόμη καιρό για να δούμε αν 
θα φτάσωμε να ζήσουμε ως τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο, και αν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα, δεδομένου 
ότι η χρήση τους είναι καθαρή τρέλλα.  Ο συλλογισμός αυτός δεν είναι σωστός.  

www.imdleo.gr

http://www.imdleo.gr/diaf/2010/4th_trumpet-volcano.htm
http://www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf
http://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/W_Von_Braun+Vatican+UN+NASA+Pravda.pdf
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 Το Ευαγγέλιο γράφει ότι πρέπει να γρηγορούμε, διότι δεν γνωρίζουμε πότε ο Κύριος θα έλθει σαν 
Κριτής1. Το τέλος της εδώ ζωής μας είναι άδηλο. Ακόμη και αν δεν φτάσουμε να ζούμε στα γεγονότα του 
τρομερού αυτού πολέμου, κάθε μέρα είναι πιθανή για αναχώρηση από τον κόσμο αυτό, και τότε μας 
περιμένει Κρίση. Υπάρχει όμως ένας επί πλέον λόγος, που πρέπει να κρατάει σε μεγαλύτερη 
επαγρύπνηση όσους ζουν σε μεγαλουπόλεις, ειδικά των «υπερδυνάμεων». 
 Από ότι απεκάλυψε ο απόστρατος τώρα συνταγματάρχης του Αμερικανικού στρατού, Δρ Thomas 
Bearden2, κατά τη δεκαετία του 1970, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν σαμποταρισθεί από 
πυρηνικά όπλα που κρυφά οι Σοβιετικοί έκρυψαν στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Αυτό είχε ακουσθεί τότε 
σαν πιθανότητα, όχι σαν βέβαιο γεγονός. Τώρα όμως ο συνταγματάρχης τονίζει ότι τα όπλα αυτά 
τοποθετήθηκαν πράγματι, από κάποιες ομάδες Spetznaz, και ότι η καταστροφή των ΗΠΑ ήταν σχεδόν 
βεβαία. Όπως ο ίδιος λέει, τελικά η καταστροφή απεφεύχθη από ένα «φιλικό μικρό έθνος3» το οποίο έκανε 
κάτι πολύ απλό:  Αυτοί επίσης εισήγαγαν ένα σημαντικό αριθμό πυρηνικών όπλων, μέσα στις πόλεις της 
Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων θερμοπυρηνικών! 
 Το άσχημο όμως είναι ότι: «΄Ολα αυτά τα εισηγμένα πυρηνικά όπλα – και στις ΗΠΑ, και 
στην Ρωσία – είναι ακόμη εκεί, με τις ομάδες ενεργοποίησής τους να περιμένουν4»! Αυτή 
είναι η ισορροπία του τρόμου, κάτω από το δόγμα «Mutually Assured Destruction» (Αμοιβαίως 
εγγυημένη καταστροφή) ή MAD, που είδαμε και σε προηγούμενη σελίδα. Και δεν φθάνει μόνο 
αυτό, αλλά τώρα και ανεξάρτητοι τρομοκράτες, όπως πχ η θεωρούμενη σαν ομάδα του Bin Laden 
φανατικών ισλαμιστών «Al Qaeda», έχει για λογαριασμό της σαμποτάρει 7 μεγαλουπόλεις των 
ΗΠΑ με πυρηνικές βόμβες, όπως ανακοίνωσε στον Αραβικό κόσμο! Η μέθοδος αυτή των 
τρομοκρατών να απειλούν, άγνωστοι όντες, μέσω τέτοιων μεθόδων ονομάζεται ασύμμετρη 
σύγκρουση (asymmetrical warfare). Η σύμμετρη είναι μεταξύ γνωστών αντιπάλων.  
                        

 
 
2. Πιο δραστικά από τα πυρηνικά, σύγχρονα όπλα: Υπάρχουν και όπλα εντελώς άγνωστα 
στην συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, φοβερώτερα ακόμη και από τα πυρηνικά. 
    Είχαμε γράψει για αυτά, στον «Επίτομο των Προφητειών» στην ενότητα των «Υπερόπλων», 
και είχαμε πει ότι κάποιο από αυτά, τουλάχιστον κατά τους υπολογισμούς, μπορούσε να 
καταστρέψει όχι μόνο τη Γη αλλά και ολόκληρο το Σύμπαν! 
  Μεταξύ των όπλων που δοκιμάσθηκαν από τις “υπερδυνάμεις”, ξεχωρίζουν για την ισχύ και 
την καταστροφικότητά τους τα όπλα καιρού. Η χρήση ενός τέτοιου όπλου θεωρείται σαν πιο 
κατάλληλη για να επιφέρει υλικά αποτελέσματα αντίστοιχα της α΄ σάλπιγγος της Αποκαλύψεως. Τα 
όπλα αυτά δεν φανερώθηκαν με λεπτομέρειες προς τα έξω από τους υπεύθυνους ηγέτες και 
αρμοδίους των χωρών που τα ετοιμάζουν, αλλά μόνο με σύντομη και συγκαλυμμένη περιγραφή, 
όπότε δεν μπορεί από τον πολύ κόσμο να εξαχθεί σαφές συμπέρασμα περί της τεχνολογίας που 
κρύβεται πίσω τους, ούτε καν περί του τρόπου δράσης τους. Ακόμη και η αρχή λειτουργίας των 
παραμένει κρυφή, όχι μόνο στους αδαείς, αλλά και στους περισσότερους επιστήμονες. Μόλις από 
το 1985 περίπου άρχισαν να βγαίνουν στην δημοσιότητα βιβλία, και κείμενα στο internet, για 
κάποιες προηγμένες τεχνολογίες που προσπαθούσαν να πάρουν και θεωρητική στήριξη, διότι η 

ανακάλυψή τους έγινε στο εργαστήριο, μάλιστα πριν από πολλά χρόνια, και η 
μαθηματική επίλυση των σχετικών φαινομένων είναι προσεγιστική. 

Πρώτοι οι Σοβιετικοί ανάγγειλαν ότι ετοιμάζουν το υπερόπλο που θα τους 
επέτρεπε να κάνουν ότι θέλουν στον πλανήτη. Ο ίδιος ο Στάλιν απαίτησε από 
τους σοβιετικούς επιστήμονες την ανακάλυψη ενός τέτοιου όπλου:  
«Ο προορισμός του κομμουνισμού έχει εκμηδενισθεί από την πραγμάτωση της 
πυρηνικής βόμβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι αυτή η τελευταία 

                                                 
1 «…καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται».  (Λουκ Ιβ‐40) 
2 Ο Αμερικανός συνταγματάρχης ε.α. Thomas Bearden, είναι διδάκτορας της Πυρηνικής Φυσικής και κάτοχος άλλων 
δύο πτυχίων μηχανικής και μικροηλεκτρονικής, και εργάστηκε σε έρευνες πάνω στα σύγχρονα πυρηνικά όπλα και στα 
ηλεκτρομαγνητικά υπερόπλα.  
3 Ισραήλ  
4 All these inserted nuclear weapons - both in the United States and in Russia - are still there with their 
activation teams, waiting. In such manner was the “balance of terror” - the Mutual Assured Destruction or MAD 
doctrine - really implemented and enforced vis a vis the Soviet Union. (Scalar Electromagnetic Weapons and their 
Terrorist Use, 11-9-2004). Θα το βρείτε όπως και άλλα άρθρα αναλόγου ενδιαφέροντος στο: www.cheniere.org 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/09_UN-yperopla-tsounami.pdf
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τεχνολογική επανάσταση. Η επόμενη θα είναι Σοβιετική! Θα με εφοδιάσετε εσείς με αυτήν την νέα 
μεγάλη επαναστατική τεχνολογία, με πλήρη ταχύτητα, αλλοιώς θα πάρω τα κεφάλια σας! Έκανα 
πλήρως ξεκάθαρο τον εαυτό μου σύντροφοι;» Πέρασαν κάμποσα χρόνια και ξαφνικά η Δύση 
πληροφορείται μέσω των Τάϊμς της Νέας Υόρκης, στις 15 Ιανουαρίου 1960, ότι ο Κρούτσεφ 
προαναγγέλλει ένα «φανταστικό» όπλο.  

 

       Μιλώντας στο Presidium (το 1960), χαρακτηρίζει το υπό 
κατασκευήν όπλο «τόσο ισχυρό, ώστε αν χρησιμοποιηθεί 
ασύστολα, να εξαλείψει όλη τη ζωή στη Γη»! Μετά τον 
Κρούτσεφ, ο Μπρέζνιεφ το 1972, σε μυστική συνάντηση όλων 
των ηγετών των κομμουνιστικών κομμάτων της Ευρώπης 
ονόμασε το 1985 σαν έτος στόχο, κατά το οποίο οι σοβιετικοί 
θα ήταν ελεύθεροι να κάνουν ότι θέλουν στην Υδρόγειο. 
Πρόβλεψε ότι από αυτό το έτος θα μπορούσαν να κοντρολάρουν 
τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα, και το 90% της επιφανείας της 
Γης. Δεν ανέφερε για κατάκτηση, αλλά για κοντρόλ. 
        Ο ίδιος ο Brezhnev, τον Ιούνιο του 1975 μίλησε για όπλα 
μαζικής καταστροφής πολύ χειρότερα από τα πυρηνικά, και 
ζήτησε την απαγόρευσή τους. Η Αμερική δεν πείσθηκε, αλλά 
αγνοούσε όμως και την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών 
όπλων (EM weapons), στο επίπεδο τουλάχιστον που τα είχαν 
εξελίξει οι σοβιετικοί.   

        Κατά τον συνταγματάρχη Bearden όταν οι σοβιετικοί 
κατάλαβαν ότι οι Δυτικοί αγνοούσαν τα “scalar ΕΜ waves” και το 
αντίστοιχο υπερόπλο, απεφάσισαν οριστικά να το 
τελειοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, για να αποκτήσουν την 
ηγεμονία στον πλανήτη Γη5... 

  Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, όπως ακριβώς τα ήθελαν οι σοβιετικοί. Η Σοβιετική 
Ένωση κατέρρευσε, οι οικονομίες του Ρωσικού λαού πέρασαν στα χέρια μιας κλίκας μαφιόζων και 
πρώην KGB-δων, και η εξουσία εν μέρει ελέγχεται από αυτούς. Από τα κληρονομήματα της παλιάς 
KGB στην μετέπειτα FSB είναι και το ηλεκτρομαγνητικό υπερόπλο. Διότι από την εποχή της 
Σοβιετικής Ένωσης, υπεύθυνη για την ανάπτυξη και χρήση του υπερόπλου ήταν η KGB και όχι ο 
στρατός! 
   Δεν είμαστε ειδικοί για να πούμε σε ποιο μέγεθος η τεχνητή επέμβαση στον καιρό με 
υπερόπλα άλλαξε τη φύση, και η πληροφόρηση για το θέμα αυτό είναι ελλιπής επειδή 
προσκρούει στο στρατιωτικό απόρρητο. Πάντως από το 1985 και στο εξής πλήθυναν τα 
καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, ειδικά αυτά που αφορούν τον καιρό της Αμερικής και το όζον του 
Βορείου ημισφαιρίου. Θα δούμε περισσότερα για το σοβιετικό υπερόπλο αργότερα. Τώρα ρίχνουμε 
μια ματιά στην Αμερική, και τις εκεί έρευνες πάνω στον έλεγχο του καιρού, και τα υπερόπλα 
γενικότερα. 
  Στις 28-4-1997 ο Αμερικανός υπουργός Αμύνης William S. Cohen6, αποκαλύπτει σε ομιλία 
του για την τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής καταστροφής, και τη στρατηγική των ΗΠΑ, ότι: «Άλλοι 
είναι ανακατεμένοι σε μια μορφή οικο-τρομοκρατίας, όπου μπορούν να αλλάξουν το κλίμα, 
να προκαλέσουν σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστίων εξ αποστάσεως, με τη χρήση ηλεκτρο-
μαγνητικών κυμάτων».  

                                                 
5 Βλέπε για περισσότερα το history.htm, στο ίδιο πάντα site: www.cheniere.org  
6 Το κείμενο υπάρχει και στο διαδίκτυο: http://www.defenselink.mil/transcripts/1997/t042897_t0428coh.html 
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  Οι Αμερικανοί έχουν ένα δικό τους σύστημα επέμβασης στον καιρό, το HAARP (High 
Frequency Active Auroral Research Program), για το οποίο μιλήσαμε συνοπτικά και στον «Επίτομο 
των Προφητειών» (στην πανοραμική φωτογραφία). Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση οκτώ 
(8) μιλίων, βόρεια από την Gakona, στην Alaska7. «Το όλο πρόγραμμα έχει σκοπό την διεύρυνση 
της γνώσης γύρω από τις φυσικές και ηλεκτρικές ιδιότητες της ιονόσφαιρας της Γης, που μπορούν 
να επηρεάσουν τις στρατιωτικές μας και πολιτικές επικοινωνίες και τα συστήματα πλοήγησης8». Το 
εν λόγω πρόγραμμα ελέγχεται από κοινού από την Αεροπορία και το Ναυτικό των ΗΠΑ: «Air Force 
Research Laboratory» και «Office of Naval Research». 
 

Αριστερά οι εγκαταστάσεις των κεραιών, και 
στο βάθος το κτίριο των γεννητριών 
παραγωγής ηλ. ρεύματος, από φωτογραφία 
του 1997. 
       Ο αριθμός των κεραιών πρόκειται να 
φθάσει τις 180, σύμφωνα με το τρέχον 
πρόγραμμα, από 48 που ήταν αρχικά, ίσως 
και να τις ξεπεράσει. 
 
 
Εκτός από τις κεραίες υπάρχουν και τα 
καταφύγια, (κάτω αριστερά όπως φαίνονται 
από έξω, και ευθεία κάτω άποψη από το 
εσωτερικό τους). 

 
 

Στο εσωτερικό του καταφυγίου υπάρχουν 6 
καμπίνες, που περιέχουν 2 αναμεταδότες η 
κάθε μία, καθένας από τους οποίους 
χρειάζεται 10kW ισχύος. Ανά καμπίνα τότε 
έχομε 20kW, που ενεργοποιούν μία αντένα.

       Οι αναμεταδότες (transmitters) λειτουργούν μεταξύ 2.8 και 10 MHz, στο High Frequency (HF) 
τμήμα του RF φάσματος. Η συνολική ενέργεια που καταναλίσκουν οι κεραίες (antennas) είναι όπως 
προκύπτει από τον αριθμό τους επί την ισχύ, πολύ μεγάλη (180x20=3.600 kW ή 3,6 δις W) όταν 
λειτουργούν στο μέγιστο. Χρειάζεται επομένως μεγάλη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή 
παίρνεται μέσω τεραστίων γεννητριών εγκατεστημένων σε ιδαίτερο και κάπως μεμονωμένο κτίριο.
Μέχρις εδώ δεν ξεφεύγουμε και τόσο από τα γνωστά. Μόνο που έχομε πολύ μεγάλης κλίμακας 
εγκατάσταση, η οποία επενεργεί στην ιονόσφαιρα κυρίως, που είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή. 
Ήδη υπάρχει πρόβλημα με τις τρύπες στο όζον…  

                                                 
7 Αρκετές γενικού περιεχομένου πληροφορίες παρέχονται από το site: http://www.haarp.alaska.edu/ 
8 www.haarp.alaska.edu/haarp/faq.html 
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  Κατά τον στρατηγό Gordon Sullivan, πρώην αρχηγό του επιτελείου, «μια δυνατότητα 
τροποποίησης του καιρού θα μπορούσε να είναι παγκόσμια εφαρμόσιμη(!)», όπως 
επισημαίνεται στην ίδια μελέτη11. Κατά τη μελέτη η πρόοδος στην ολοκληρωτική χειραγώγιση του 
καιρού δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει πλήρης γνώση των τρεχουσών συνθηκών του 
καιρού σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (real time), καθώς και δυνατότητα πρόγνωσης του καιρού με 
μεγάλη ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό πρέπει να βελτιωθεί η ταχύτητα των υπολογισμών, όπως και τα 
μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς, να πυκνώσει ο κάνναβος του παγκόσμιου 
δικτύου παρακολούθησης του καιρού (Global Weather Network ή GWN) κλπ, κάτι που πρόκειται 
να επιτευχθεί ως το 2015, όπως αναφέρεται12. 

Το «Global Weather Network» σχηματικά 

      Είναι προφανές ότι εάν εφαρμοσθεί 
τεχνική επέμβασης στον καιρό, τότε
αφού συλλεγούν οι καιρικές πληρο-
φορίες και μάλιστα για το χρόνο των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων, από το 
δίκτυο GWN που βλέπετε σχηματικά 
αριστερά, μετά αυτές διαβιβάζονται στο 
Επιτελείο, το οποίο θα κρίνει αν ο 
καιρός θεωρείται κατάλληλος για τις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν όχι, τότε
διατάσσει την τροποποίησή του, με τον 
τρόπο και τα μέσα που αυτό θα κρίνει 
κατάλληλα. 

  Στην περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε το ζητούμενο αποτέλεσμα, έχουμε επανάληψη από 
την αρχή των ίδιων βημάτων. Βέβαια, αν οι προσπάθειες τροποποίησης σημαίνουν συνεχείς 
επεμβάσεις στην Ιονόσφαιρα, όπως είδαμε να λειτουργεί το HAARP, τότε καταλαβαίνετε τι 
διακυβεύεται χάριν της επιδιωκόμενης, αλλά καθόλου σίγουρης νίκης. Μήπως είναι τόσο αφελείς οι 
αμερικάνοι στρατιωτικοί, ώστε να νομίζουν ότι μόνο αυτοί θα έχουν τέτοια όπλα επέμβασης στον 
καιρό; Ή μήπως άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου και κανείς δεν μπορεί να κάνει πίσω; Αναφέραμε ήδη 
τη σοβιετική ένωση σαν πρώτη χώρα που εφάρμοσε τεχνολογία τροποποίησης καιρού με 
εξελιγμένα ΕΜ συστήματα. Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχουν ήδη πολλές μέθοδοι με απλοϊκά εν 
πολλοίς μέσα, που εφαρμόζονται από πάρα πολλές χώρες. Η ίδια μελέτη αναφέρει αρκετές, πχ τη 

                                                 
 9   Βλέπε “Owning the Weather in 2025”.  Από το αρχείο vol3ch15.pdf, σελ. 6. 
10  “Owning the Weather in 2025”, από το ίδιο αρχείο, σελ.7. 
11  “Owning the Weather in 2025”, σελ.11. 
12  “Owning the Weather in 2025”, σελ.13. 

 
 

Ας δούμε όμως πως βλέπει τις έρευνες και τι στόχους έχει 
για το μέλλον η Αμερικανική Αεροπορία. 
 
Αριστερά το λογότυπο της μελέτης που όπως βλέπετε 
εστιάζει στο 2025 την επιτυχία κάποιων στόχων. Θα τους 
εξετάσουμε, εν συντομεία βέβαια, διότι είναι εξαιρετικά 
ενδιαφέροντες για τους πολύ ευρύτερους ορίζοντες 
έρευνας  που ανοίγονται σε σχέση με ότι το επίσημο 
HAARP υποστηρίζει. 
 
Από την αρχή φαίνεται ότι στόχος είναι ο καιρός, και η 
“απόκτησή του” το 2025 όπως αναφέρει αυτή η μελέτη, και 
μάλιστα «για μελλοντική χρήση σε σύστημα επέμβασης 
στον καιρό, για επίτευξη στρατιωτικών στόχων9».  
Και:  
«Θεωρώντας σαν απαίτηση στο 2025, η εθνική μας 
στρατηγική να περιλαμβάνει τροποποίηση του 
καιρού, η χρήση της στην εθνική στρατιωτική 
στρατηγική θα ακολουθήσει κατά φυσικό τρόπο10» 
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σελ. 10 

Βραζιλία που χρησιμοποιεί ψέκασμα με σκόνη άνθρακα για να προκαλέσει, μέσω συγκέντρωσης 
θερμότητας, διάφορα φαινόμενα. Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εφαρμόσει στο Βιετνάμ 
τροποποίηση στον καιρό (Project Popeye13) με πολύ “θετικά” αποτελέσματα όπως λένε, αλλά όχι 
με εξελιγμένα μέσα, απλά με ψέκασμα κατάλληλων ιόντων (silver iodide nuclei agent). Οι σοβιετικοί 
είχαν όμως εφαρμόσει στο Βιετνάμ, τα scalar ΕΜ weapons, που ήδη διέθεταν, εναντίον των 
αμερικανικών F-111, με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν τα όργανα πλοήγησής των. Κάποιοι 
επιζήσαντες πιλότοι, που είχαν πιασθεί αιχμάλωτοι από τους Βιετκόγκ,  ανέφεραν ότι λίγο πριν 
πέσει το αεροσκάφος τους όλα τα ενδεικτικά λαμπάκια κινδύνου αναβόσβυναν συγχρόνως σαν 
Χριστουγεννιάτικο δένδρο! 
  Γνωρίζουμε επίσης, ότι ανοικτά και νότια της Κρήτης, στα διεθνή ύδατα, όπου συχνά 
μαζεύονταν πλοία του ρώσικου στόλου, κανένα άσχετο πλοίο δεν μπορούσε να πλησιάσει, διότι όλα 
τα όργανά του, και οι πυξίδες, όσο πλησίαζε, άρχιζαν να δουλεύουν τρελλά. 
  Πρόσφατα σχετικά (8-3-2006), η Κίνα δηλώνει ότι μπαίνει και αυτή στην έρευνα των 
τεχνολογιών τροποποίησης του καιρού, και μάλιστα όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο14.  Ο καθηγητής 
Luo Jian, του PLA University of Science and Technology, δήλωσε ότι οι θεωρείες και πειράματα για 
τα «όπλα καιρού», περιλαμβάνουν «ανθρωπογενείς τρύπες του Όζοντος, όξινη βροχή, 
τροποποιημένες από τον άνθρωπο περιοχές της ιονόσφαιρας, τεχνητό σταμάτημα 
καταιγίδων κλπ». Επίσης είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την συμφωνία υπό τον ΟΗΕ του 
197715, για μη χρήση τέτοιων τεχνολογιών τροποποίησης του καιρού για πολεμικούς σκοπούς, διότι 
πρώτον οι πόλεμοι κατά τη γνώμη του θα έχουν πολύ χειρότερα αποτελέσματα στo περιβάλλον, και 
δεύτερον υπάρχει το προηγούμενο ότι “άλλες χώρες” δεν έχουν ποτέ σταματήσει την έρευνα 
των όπλων καιρού!  
  Όσο περισσότερο εξετάζει κανείς αυτά τα πράγματα, τόσο πιο πολύ σιγουρεύεται, ότι η 
καταστροφή του κόσμου από τους «διαβασμένους», κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, είναι 
απλά ζήτημα χρόνου... Ίσως μάλιστα κατά τον Άγγελο της Αποκαλύψεως16 «να μην υπάρχει πια 
χρόνος!» 

    Αριστερά, η σχηματική διερ-
γασία τροποποίησης του καιρού 
κατά την μελέτη της αμερικά-
νικης αεροπορίας17. 
   Ο συνταγματάρχης Bearden 
θεωρεί πίσω, σε σχέση με τους 
Ρώσους την έρευνα στην 
Αμερική, ειδικά στα εξελιγμένα 
«scalar EM weapons», για τα 
οποία υποστηρίζονται κάποια 
εκπληκτικά χαρακτηριστικά.  
   Αν η τεχνολογία αυτή είχε 
εφαρμοσθεί στην ανθρωπότητα 
για καλό σκοπό, θα είχαν 
βελτιωθεί αφάνταστα οι 
συνθήκες διαβίωσης των λαών.  

Τι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία των «scalar EM weapons»; 
  Μέχρι τώρα ο κόσμος δούλευε και συνεχίζει να δουλεύει με τα Ερτζιανά κύματα. Όμως στα 
εργαστήρια πριν ακόμη το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ανακαλυφθεί ότι κάποια ηλεκτρικά κυκλώματα 
έφταναν να αποδίδουν στο τέλος περισσότερη ενέργεια από την εισαγόμενη, δηλ είχαν συντελεστή 

                                                 
13  Βλέπε “Owning the Weather in 2025”.  Από το αρχείο vol3ch15.pdf, σελ. 36, υποσημ. 1. 
14  http://www.east-asia-intel.com/eai/   Subscription required. «Chinese conducting weather warfare research» 
15 Βλ. US Department of State, The Department of State Bulletin. 74, no. 1981 (13 June 1977): 10. 
16 (Αποκ. 10-5) Καὶ ὁ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανὸν  (10‐6) καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν 

οὐρανὸν καὶ  τὰ  ἐν αὐτῷ,  καὶ  τὴν γῆν καὶ  τὰ  ἐν αὐτῇ,  καὶ  τὴν θάλασσαν καὶ  τὰ  ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος 

οὐκέτι ἔσται.  
17 Πηγή “Owning the Weather in 2025”, με γλωσσική προσαρμογή στα Ελληνικά. 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf


 
σελ. 11 

απόδοσης μεγαλύτερο της μονάδος (COP>1)!  Άρα υπεισέρχεται ενέργεια με άλλου είδους κύματα, 
τα διαμήκη ή βαρυτικά. Αυτό το παρατήρησε και ο Τέσλα. 

 

 

Ο Νίκολα Τέσλα (1856-1943) κατάλαβε την περίεργη ιδιότητα, το Σύμπαν να 
συμπεριφέρεται σαν ένα αεριώδες μέσο, στο οποίο να διαδίδονται μόνο διαμήκη 
κύματα (longitudinal EM waves), και όπως είπε: «Thus, a wireless transmitter does 
not emit Hertz waves which are a myth, but sound waves in the ether». Δηλ. ένας 
ασύρματος αναμεταδότης δεν εκπέμπει ερτζιανά κύματα τα οποία είναι μύθος, 
αλλά ηχητικά κύματα στον αιθέρα! (Να και ο «αιθήρ» των αρχαίων Ελλήνων)! 
Επίσης παραδέχθηκε ότι τα κύματα θα ταξίδευαν όπως τα ηχητικά μέσα στον 
αιθέρα. 

  Μόνο που λόγω της μεγάλης ελαστικότητος του μέσου (αιθέρος), και της εξαιρετικά μικρής 
πυκνότητος, η ταχύτητά τους θα ήταν αυτή του φωτός. Ο Δρ Bearden και η παρέα του, προτιμάει 
την ονομασία «κενό» (vacuum), αντί για αιθήρ, που όμως σαν έκφραση έχει για μας ένα 
μειονέκτημα: Στην πραγματικότητα δεν είναι κενό, αφού μέσα σε αυτό μπορούν να κυκλοφορούν 
φωτόνια, και είναι, κατά τον ίδιο τον Bearden, γεμάτο ενέργεια! Επομένως δεν είναι «αληθινό 
κενό» (true vacuum). (Δείτε σχετικά στον «Επίτομο των Προφητειών»). 
  Πάντως, η γνωστή στη Δύση, θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού είναι μια ειδική περίπτωση της 
γενικής ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, όπως εξηγεί ο Δρ Bearden. Η κλασσική θεωρία είναι το 
συμμετρικό μόνο κομμάτι της γενικής θεωρίας. Η σπασμένη συμμετρία (broken symmetry) 
ανακαλύφθηκε το 1957. Επειδή η μαθηματική επίλυση πολύπλοκων συστημάτων εξισώσεων με 
πολλούς αγνώστους ήταν πολύ δύσκολη την εποχή του Μάξουελ (James Clerk Maxwell), γύρω στα 
1870, ο Lorentz, διευκόλυνε τις σχετικές επιλύσεις κρατώντας μόνο τους πρώτης τάξης όρους της.  
  Αυτό επεκράτησε τελικά μεταξύ των ηλεκτρο-μηχανικών, οπότε σήμερα ούτε που φαντάζεται 
κανείς ότι υπάρχουν και κάποιες ξεχασμένες ποσότητες από τους όρους δεύτερης τάξης, οι οποίοι 
στην πραγματικότητα γενικεύουν το πρόβλημα και τη λύση του, αν και πάλι όχι με πληρότητα. Αυτό 
οφείλεται στο ότι αποκλείεται αξιωματικά, από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά κυκλώματα, η λήψη (ή 
απόδοση) ενέργειας από το χωροχρονικό περιβάλλον τους. 
  Οπότε όταν εξετάζουμε το συντελεστή απόδοσης κάποιων πειραματικών ηλεκτρικών 
κυκλωμάτων, και βρίσκουμε συντελεστή απόδοσης μεγαλύτερο της μονάδος (COP>1), μας φαίνεται 
μεν ακατανόητο, στην πράξη όμως αυτό από μόνο του μας καλεί να αντιληφθούμε ότι κάποια 
ενέργεια από το περιβάλλον προστίθεται, και αν αναπροσαρμόσουμε το μοντέλο μας επεκτείνοντάς 
το προς τα έξω, τότε θα καταλάβουμε τι συμβαίνει. 
  Αυτό το ζούμε σε διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Οι αντλίες 
θερμότητας, όπως πχ τα γνωστά μας κλιματιστικά (airconditioners) αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη 
ενέργεια από την ενέργεια που παίρνουν από το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος της πόλης. Όταν 
θερμαίνουμε κάποιο χώρο, επειδή χρησιμοποιείται και η θερμική ενέργεια του αέρα στο 
περιβάλλον, ο συντελεστής απόδοσης φθάνει θεωρητικά μέχρι και την τιμή 8,22 (COP=8,22). Στην 
ψύξη ένα πολύ καλό κλιματιστικό έχει COP=4. Συνήθως τα κλιματιστικά αναφέρουν ότι η ηλεκτρική 
ισχύς που καταναλώνουν είναι πχ 1200W, και η απόδοση 3600W. Αυτό δεν μας ξενίζει διότι έχουμε 
εξοικειωθεί με το πώς δουλεύει το μηχάνημα. Η (κατευθείαν) παραλαβή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ηλεκτρικά κυκλώματα με cop>1 είναι πίσω ακόμη. Είδαμε  ότι ο Τέσλα είχε βρει πολλές 
δεκαετίες πριν, ότι υπάρχει ένα μέσον γύρω μας, το οποίο είναι γεμάτο ενέργεια. Αυτό το 
απεκάλεσε αιθέρα, ενώ ο Δρ Bearden κενό (vacuum). 
  Το να πάρεις ενέργεια από το μέσον αυτό, δεν είναι καθόλου δύσκολο κατά τον Δρ Bearden. 
Ένας μόνιμος μαγνήτης, ένας πυκνωτής, ή κάποιο ηλεκτρικό δίπολο σε κατάλληλες μεταξύ τους 
γωνίες, και η ενέργεια από τον αιθέρα θα συνεχίζει ατελείωτα να αποδίδεται προς τα έξω, αρκεί να 
μην καταστραφεί η διάταξη αυτή. Η τεχνολογία για την τελική αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, 
θα μπορούσε πρόσθετα να χρησιμοποιήσει επιλεκτικά, περιοχές του πλανήτη που έχουν 
συσσωρευμένη μεγάλη φυσική ενέργεια από καθαρά φυσικά αίτια, πχ τον τεράστιο φυσικό μαγνήτη 
της Γήϊνης σφαίρας, τα τεράστια φορτία της ιονόσφαιρας κλπ. Ο Nikola Tesla κατόρθωσε να 
αξιοποιήσει τέτοιες, τεράστιες δεξαμενές ενέργειας, ασύρματα μέσω κυμάνσεων, που ο ίδιος είχε 
ανακαλύψει ότι μεταδίδονται εύκολα μέσω του αιθέρα, και να λάβει ενέργεια που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιειθεί είτε για ειρηνικούς σκοπούς, είτε όπως ο ίδιος είχε πει, για πολεμικούς, με τρομερά 
αποτελέσματα όμως, λόγω του χειρισμού γιγαντιαίων ποσών ενέργειας. 



 
σελ. 12 

  Σ’ αυτό αναφερόταν ο Cohen, όταν έλεγε ότι κάποιοι «μπορούν να αλλάξουν το κλίμα, να 
προκαλέσουν σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστίων εξ  αποστάσεως  με τη χρήση ηλεκτρο-
μαγνητικών κυμάτων». Στην περίπτωση ισχυρής επέμβασης πάνω σε μια περιοχή, μικρή έστω, 
γίνεται τοπικά αισθητή καμπύλωση του χωροχρόνου (local curvature of spacetime).  
  Προηγουμένως αναφερόμενοι στα σύγχρονα θεωρούμενα υπερόπλα τα αποκαλέσαμε 
ηλεκτρομαγνητικά, αλλά με τον πρόσθετο χαρακτηρισμό βαθμιδωτά ή μη ανυσματικά (scalar). Τι 
συμβαίνει στην πραγματικότητα, και πως μπορεί να δράσει τόσο μεγάλη ενέργεια με αυτά; 
 Σύμφωνα με τον Δρ Bearden, το δυναμικό που δημιουργείται όταν χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία των “Scalar EM waves” δεν είναι μια εξ’ αρχής μη διανυσματική «scalar» εφαρμογή, 
αλλά δημιουργείται στην πράξη μηδενικό διάνυσμα σαν αποτέλεσμα δράσης πολλών διανυσμάτων 
ή πολλών κυμάνσεων18. Το 1903 ο E.T. Whittaker απέδειξε ότι το «scalar»  δυναμικό είναι ένα 
αρμονικό σετ από δύο αμφίδρομα διαμήκη κυματοζεύγη (longitudinal EM bidirectional wavepairs). 
Και το 1904 ο Whittaker απέδειξε ότι κάθε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή κύμα, συνίσταται από δύο 
βαθμιδωτές (μη ανυσματικές) συναρτήσεις δυναμικού, ξεκινώντας αυτή που είναι γνωστή σαν 
υπερδυναμική θεωρία (superpotential theory). 
  Ούτε η ένταση του scalar δυναμικού, ούτε και η ένταση του πεδίου, είναι μετρήσιμα με τη 
συμβατική κλασσική ηλεκτροδυναμική19. Χρειάζονται ειδικά όργανα μέτρησης για το scalar 
δυναμικό και τα scalar waves. Έτσι είναι ανεξήγητη, στους μη γνωρίζοντες την υπερδυναμική 
θεωρία και τα scalar δυναμικά, η συμπεριφορά κάποιων κυκλωμάτων, όπως το γνωστό σε πολλά 
πανεπιστήμια πείραμα του Bohren, όπου ο συντελεστής απόδοσης φτάνει το 18 (COP=18)! 
Επίσης η σύγχρονη ηλεκτροδυναμική θεωρεί ότι και τα κλασσικά κυκλώματα λαμβάνουν την 
ενέργειά τους από  την αλληλεπίδραση του πηγαίου διπόλου με τον αιθέρα, ή κατά τον Bearden και 
την Γαλλική ομάδα επιστημόνων AIAS, από το κενό, και όχι από κάποια γεννήτρια ή μπαταρία20! 
 Σ’ αυτό το σημείο ας θυμηθούμε τον τρόπο που η θεωρία αυτή εντοπίσθηκε σαν αξιόλογη και 
αξιοποιήθηκε από τους Σοβιετικούς. Από τη σοβιετική κατασκοπεία είχε εντοπισθεί στην Αμερική το 
εργαστήριο του T.H. Moray στο Salt Lake City, όπου πράγματι γινόντουσαν πολύ πρωτοποριακά 
πειράματα. Εκεί κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1939 μηχανή που ζύγιζε 55 pounds (~25kg), 
και παρήγαγε 50kW ισχύος χωρίς συμβατική είσοδο. Τα σχέδια κλάπηκαν από Ρώσο πράκτορα 
και στάλθηκαν στη Ρωσία, ενώ η μηχανή καταστράφηκε εντελώς από τον ίδιο21. Οι σοβιετικοί 
αξιοποίησαν την τεχνογνωσία, και την προώθησαν σε διάφορους στρατιωτικούς τομείς εφαρμογής. 
Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Δρ Bearden, και βάσει όσων είχε αναφέρει πολλά χρόνια 
ενωρίτερα ο Τέσλα, τα scalar EM waves, μπορούν να παράγουν πολύ ισχυρά αποτελέσματα, 
λαμβάνοντας επί πλέον ενέργεια από το μέσο που διέρχονται, ή συντονίζονται. 

Έτσι μπορούσαν να παρατηρηθούν πολύ μεγαλύτεροι της μονάδας συντελεστές απόδοσης, 
και η αρχική ενέργεια δεν χρειαζόταν να είναι εξαιρετικά μεγάλη. Το HAARP φαίνεται να συνδυάζει 
και τα δύο. Πολύ μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ και συγρόνως δυνατότητα ενίσχυσης των κυμάνσεων 
από γιγαντιαίες φυσικές πηγές ενέργειας, για να φθάνει σε πολύ υψηλές αποδόσεις, ώστε να 
μπορεί να επιτύχει σημαντική επέμβαση στον καιρό ή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.  

Πάντως πέρα από τις νομιζόμενες ανθρώπινες σωστές ή λάθος ενέργειές μας, πρέπει σαν 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μην ξεχνάμε ότι μας παρακολουθεί και μας διορθώνει ο 
Πνευματικός Νόμος, ο οποίος όταν δεν πέφτουμε σε αμαρτήματα προς τον Θεό (όπως ασέβεια, ή 
κακοπιστία) και τον συνάνθρωπό μας, τότε διορθώνει και συμπληρώνει τις ελλείψεις μας. Αντίθετα 
όσο και να προσπαθήσουμε να φυλαχτούμε από τυχόν δυσάρεστα γεγονότα, όταν δεν ζούμε 
θεάρεστα, τότε δεν θα καταφέρουμε τίποτα με την ανθρώπινη μόνο “σοφία”, όσο τεχνολογικά 
προηγμένοι και να είμαστε. Όπως λέει ο ψαλμωδός: «ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς 

μάτην  ἐκοπίασαν  οἱ  οἰκοδομοῦντες·  ἐὰν  μὴ  Κύριος  φυλάξῃ  πόλιν,  εἰς  μάτην 

ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων22». 

                                                 
18 Από το electromagnetic.pdf , σελ 9: The "Scalar" Potential Is Not a Scalar Entity, But a Multi-Vectorial, Multi-Wave Entity. 
19 Από το electromagnetic.pdf , σελ 11. «neither the scalar potential's magnitude nor the field's magnitude is 
calculated in conventional classical electrodynamics». 
20 As we have argued, conventional circuits receive all their EM energy from the vacuum interaction with the 
source dipole and not from the generator or battery. Από το electromagnetic.pdf , σελ 14. 
21 Historical Background of Scalar EM Weapons υπό Lt. Col. T.E. Bearden (retd.), 1990. 
22 126ος ψαλμός του Δαβίδ. 

http://www.cheniere.org/books/excalibur/moray.htm
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 Όπως αναφέραμε προηγουμένως τα scalar (βαθμιδωτά) ΕΜ κύματα, επιδρούν σε επιθυμητά 
σημεία, ή και τεράστιες ακόμη εκτάσεις του πλανήτη και μπορούν να προκαλέσουν, όπως 
εξελίχθηκαν, διαφόρων ειδών αποτελέσματα: 
Α. Να αντιδρούν εξώθερμα, οπότε έχουμε έκρηξη, χωρίς εκρηκτική ύλη! 
Β. Να αντιδρούν ενδόθερμα, δηλ να απορροφούν ενέργεια, και να προκαλούν φοβερό ψύχος 
μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας, εκπληκτική πτώση του βαρομετρικού κλπ. 
Γ.  Να προκαλούν τεραστίου μεγέθους ηλεκτρομαγνητική εκκένωση, οπότε καταστρέφονται τα 
ηλεκτρομαγνητικά όργανα του εχθρού. Επίσης μπορεί η ηλεκτρομαγνητική επιρροή να είναι 
διαρκείας, αλλά μικρής έντασης, προκειμένου να θέσει απλώς εκτός λειτουργίας υπολογιστές και 
όργανα ακριβείας. 
Δ. Μπορούν να επεμβαίνουν στις συχνότητες λειτουργείας του ανθρώπινου εγκεφάλου και 
να προκαλούν ύπνωση, σύγχυση κλπ. Ήδη προς το τέλος της δεκαετίας του 1960, ο Lisitsyn 
ανέφερε ότι οι σοβιετικοί είχαν “σπάσει” το γενετικό κώδικα συχνοτήτων του ανθρώπινου 
εγκεφάλου. Ανέφερε ότι ο κώδικας απετελείτο από ένα 44 ψηφίων το πολύ αριθμό, με 22 μπάντες 
συχνοτήτων κατά μηκος σχεδόν ολόκληρου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος23. Μερικοί 
αναφέρονται σ’ αυτή την έκδοση όπλου, σαν «ψυχο-όπλο». 
Ε. Έχουν γίνει επιτυχή πειράματα χρησιμοποίησης αυτής της τεχνολογίας στην Ιατρική, στην 
απενεργοποίηση πυρηνικών όπλων εξ αποστάσεως κλπ. Και το πολύ ενδιαφέρον: 
ΣΤ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικό 
κόστος καυσίμου ύλης, με μόνο κόστος αυτό της απόκτησης του κατάλληλου εξοπλισμού, και της 
ελάχιστης δαπάνης συντήρησής του. 
  Προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά, τα βαθμιδωτά ηλεκτρομαγνητικά όπλα 
(scalar EM weapons), χρειάζονται, κατά το δυνατόν, μεγάλο κάνναβο εξελιγμένων πομπών - 
αναμεταδοτών, και γρήγορους υπολογιστές που να ελέχουν την ακρίβεια της επέμβασης. 

     Αριστερά πως μπορούμε σε 
μια μακρινή περιοχή στην οποία 
επιδρούν διαμήκη κύματα (LWs), 
χρησιμοποιώντας πολλούς ανα-
μεταδότες να επιτύχουμε, στην 
ζώνη παρεμβολής, τελικό scalar
δυναμικό, και ανάλογα με τις
εφαρμοζόμενες κυμάνσεις να 
έχουμε εξώθερμη, ενδόθερμη, 
ηλεκτρο-μαγνητική ή και αμετά-
βλητη (σταθερή) ενέργεια. 
      Έτσι αν χρησιμοποιήσουμε 
αυτή τη μέθοδο για πολεμικούς 
σκοπούς, θα έχουμε αντίστοιχα 
εκρήξεις, απότομο ψύχος κλπ.  

 

 
    Αριστερά γραφική παράσταση που 
δείχνει ότι το scalar δυναμικό είναι ένα 
σετ από αμφίδρομες κυμάνσεις. 
     Κάθε κυματο-ζεύγος αποτελείται από 
αμφίδρομα διαμήκη κύματα (Longitudinal 
EM bidirectional waves ή LWs). 
 
      Παρόλο που τα βαρυτικά κύματα 
απασχολούν τους επιστημονικούς
κύκλους, και το CERN αυτά προσπαθεί 
να εξιχνιάσει, εντούτοις είναι σίγουρο ότι

όποια ανακάλυψη τυχόν προκύψει, στο τέλος αυτή θα χρησιμοποιηθεί πρώτα για την πολεμική 
βιομηχανία και την ισορροπία του τρόμου και μετά για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένας πολύ 

                                                 
23 Βλέπε και Gravitobiology, Bearden, 1989. 
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(Σχήμα χωρίς κλίμακα) 

“σημαντικός” λόγος για να ρισκάρεται στα επικίνδυνα πειράματα του CERN η ασφάλεια όλου του 
πλανήτη με τη δημιουργία μαύρων οπών: Τα βαρυτικά κύματα θεωρούνται υπεύθυνα για την 
καμπύλωση του χωροχρόνου και κατά συνέπεια μπορούν να βοηθήσουν τους “ολιγάρχες”, αν 
διερευνηθούν περισσότερο, στο να κάνουν ταξίδια στο χρόνο24! Τo ταξίδι στο χρόνο, σαν ποθητό 
αποτέλεσμα από τις δοκιμές του CERN, εκφράστηκε από επιστήμονες δύσης και ανατολής, ανοιχτά. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!
     Η σύγχρονη ηλεκτροφυσική
δέχεται ότι τα διαμήκη αμφίδρομα 
ηλεκτρο-μαγνητικά κύματα ή 
«Longitudinal EM bidirectional 
waves», ταξιδεύουν στον χρόνο,
και ερχόμενα από εκεί 
εκπέμπονται προς όλες τις διευ-
θύνσεις του 3-διάστατου γνωστού 
μας χώρου. Επομένως ο χώρος 
μας εκμεταλλευόμενός τα, παίρνει
ενέργεια από το χρόνο25!  

  Δηλ. αν Εσυν=η συνολική ενέργεια, Εε=η συνήθης ενέργεια, Εm=η ενέργεια λόγω μάζας, και 
Εt=ενέργεια από τον χρόνο, τότε: Εσυν= Εε + Εm+ Εt. Και μη νομίζετε σαν ευκαταφρόνητη την 
ενέργεια από το χρόνο! Είναι η μεγαλύτερη, αλλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι να την συλλέγομε με 
ευκολία. Φθάνοντας εδώ, ας θυμηθούμε το «νόμο» του Arthrur C. Clarke: 
«Κάθε ικανοποιητικά προηγμένη τεχνολογία, είναι δυσδιάκριτη από τη μαγεία»! 

Δεξιά μια πατενταρισμένη («μαγική» κατά τον 
Clarke συσκευή), η οποία παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια από το “κενό”! Είδαμε ότι η συμμετρική 
ονομαζόμενη επίλυση των συστημάτων του 
Maxwell από τον Lorentz, άφηνε έξω κάποιες 
ποσότητες ενέργειας λόγω των  απλοποιημένων 
υπολογισμών του τελευταίου. Ο ίδιος ο Lorentz
επειδή εγνώριζε ότι πειραματικά υπάρχουν αυτές 
οι μη μετρήσιμες με τους υπολογισμούς του 
πόσότητες, τις ανέφερε σαν «μη φυσικής 
σπουδαιότητος26»... 

  
 

         Η Γη συμπεριφέρεται σαν ένας 

τεράστιος πυκνωτής περίπου 300kVolt. 

Επίσης η ιονόσφαιρα είναι μια τεράστια 

αποθήκη ενέργειας, όπως και το 

εσωτερικό της Γης.  

       Τα στρώματα της ιονόσφαιρας και της 

ηλεκτρόσφαιρας είναι πολύ χρήσιμα στις 

επικοινωνίες. Οι συμβατικές όμως επικοι-

νωνίες είναι αργές σε πολύ μεγάλες 

αποστάσεις και όχι τόσο αξιόπιστες. Για 

τον λόγο αυτό η αμερικανική αεροπορία 

σκοπεύει να τις “βελτιώσει” επεμβαί-

νοντας στην ιονόσφαιρα27. 

                                                                                                                                                                                  
24  Αλλά δεν θα τα καταφέρουν, δεν θα υπάρξει εποχή 6666 (!) όπως γράψαμε για το λογότυπο του CERN 
25  Θα βρείτε το σχήμα στο www.cheniere.org, εδώ κάπως τροποποιημένο και μεταφρασμένο. 
26  «no physical significance». Βλ. bearden5.pdf, σελ. 5. 

http://www.imdleo.gr/diaf/2008/15_CERN_logo.pdf
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        Τα ερτζιανά κύματα δεν είναι ότι καλύτερο για τις πολύ μεγάλες αποστάσεις, καθώς και σε 
αντίξοες συνθήκες. Από την εποχή του Τέσλα, δοκιμάσθηκαν όμως, επικοινωνίες με scalar EM 
κύματα, με πολύ καλά αποτελέσματα, με δίοδο μέσω ξηράς, ή μέσω θαλάσσης. Και αυτό διότι για 
τα κύματα αυτά οι μάζες είναι (σχεδόν) διαφανείς. 
  Η τεχνολογία είναι δυνατόν όπως ειπώθηκε προηγουμένως, να χρησιμοποιήσει μεγάλες 
έτοιμες δεξαμενές ενέργειας για να πάρει από αυτές, ασύρματα μάλιστα, ενέργεια ή να την 
μεταφέρει από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Παρόλο που αυτό μας φαίνεται δύσκολο, στην πράξη 
αυτού του είδους οι διεργασίες εκτελούνται πιο εύκολα, διότι είμαστε πιο εξοικειωμένοι μ’ αυτές, από 
το να παίρνομε ενέργεια από το κενό ή το χρόνο!  
  Έτσι οι σεισμοί που προκαλούνται ηλεκτρομαγνητικά κατά τον Cohen, στην πραγματικότητα, 
δεν γίνονται συνήθως με την ενέργεια που θα σταλεί, σε κάποιο σημείο παρεμβολής, από 
γεννήτριες, διότι αυτή η ενέργεια απλά δεν επαρκεί από μόνη της για κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιείται 
ενέργεια από τη φύση, όπως του πυρήνα της Γης, ή της ιονόσφαιρας για να μπορέσει να 
ενεργοποιήσει ένα τόσο μεγάλο φαινόμενο όπως ένας σεισμός. 
  Οι σοβιετικοί έκαναν ένα πολύ μεγάλης κλίμακας πείραμα στις 9-4-1984, νότια από τις Kuril 
νήσους, 200 μίλια από το Τόκιο, που δείχνει ότι πειραματικά ή πειραματικά και θεωρητικά (έστω 
κατά προσέγγιση), ήξεραν να χρησιμοποιούν ενέργεια μη συμβατική για να προκαλούν γιγάντια 
φυσικά φαινόμενα28.  
       Ασπρόγκριζο σύννεφο σηκώθηκε από εφαρμογή 
ενδοθερμικού όπλου καιρού σε ύψος 60.000 πόδια 
(18.300 μέτρα) μέσα σε 2 λεπτά. Δημιουργήθηκε 
τελικά μανιτάρι όπως τα πυρηνικά χωρίς όμως 
έκρηξη, δηλ. χωρίς εκρηκτικά, (ψυχρής έκρηξης29, 
κατά άλλη ορολογία). 
       Πάνω του δημιουργήθηκε φωτεινή σφαίρα, η 
οποία κατά αξιόπιστες μαρτυρίες πιλότων, αυξανόταν 
διαρκώς, μέχρι που μεγιστοποιήθηκε σε διάμετρο 
που έφθανε τα 380 μίλια περίπου, με κέντρο σε ύψος 
πάνω από τη θάλασσα 200 μίλια, σχηματίζοντας 
«ηλεκτρομαγνητική ασπίδα», κατά την έκφραση του 
Τέσλα, γιγαντιαίων διαστάσεων. 
      To φαινόμενο της λάμψης είναι παρατηρημένο 
φαινόμενο που συνοδεύει την εφαρμογή των scalar
EM όπλων. Τα όπλα αυτά οι σοβιετικοί τα ονόμαζαν 
συνήθως ενεργειακά (energetics), μία αρκετά γενική 
όμως ονομασία, που βοήθησε να περάσουν σχεδόν 
απαρατήρητα από τη Δύση, για μεγάλο διάστημα. 
  Είχαμε εξηγήσει στην ενότητα των υπερόπλων, στον «Επίτομο» των προφητειών, ότι αυτό το 
τελευταίο φωτεινό effect είναι αποτέλεσμα τεραστίων πιέσεων, που προκαλούν κατά το 
πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, και τα scalar waves, τέτοιες λάμψεις30.  Επομένως όταν πχ μετακι-
νούνται τεκτονικές πλάκες, έχομε λόγω της εφαρμογής μεγάλων πιέσεων κατά τις μεταξύ τους 
συγκρούσεις, τεράστια προκύπτουσα ενέργεια, η οποία αποδίδεται προς τα έξω με τις δονήσεις του 
σεισμού, αλλά και με ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, από τα ενισχυόμενα ηλεκτρομαγνητικά φορτία 
και δυναμικά. Από αυτά τα (φυσικά ή τεχνητά ή ανάμικτα) ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, 
δημιουργούνται  οι περίεργες λάμψεις, που μάλιστα επειδή τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την 
ταλάντωση του σεισμού, αποτελούν και ένα είδος προειδοποίησης.  

                                                                                                                                                                                  
27   Είναι από τους κύριους στόχους όπως αναγράφονται στο “Owning the Weather in 2025”. 
28   www.cheniere.org, στην ενότητα weapons. 
29  “cold explosion”. 
30   Οι πιέσεις μπορούν απλοποιημένα να συνδεθούν με την ενέργεια και το χρόνο, αν στην εξίσωση της θεωρίας της 
σχετικότητος του Αϊνστάϊν Ε=m*c2 (1) αντικαταστήσουμε τη μάζα m από τον τύπο m=F(δύναμη)/a(επιτάχυνση) (2), και 
την επιτάχυνση από τον τύπο a=v (ταχύτης)/t (χρόνος) (3), οπότε: Ε=F*c2*t/v ή επειδή v=s(μήκος)/t(χρόνος) (4), 
προκύπτει Ε= F*c2*t2/s, τότε Ε= c2*t2*P (5) όπου P η πίεση, και c η σταθερά της ταχύτητας του φωτός. (Απλοποιημένα, 
για να είναι κατανοητά αυτά και από ένα μαθητή λυκείου). Τo χρώμα στα σεισμικά φώτα μπορεί να εξηγηθεί από τον 
τύπο για την ενέργεια των φωτονίων: Ε = hxc/μήκος κύματος, όπου h είναι η σταθερά του Planck. Επειδή η ταχύτης 
του φωτός είναι σταθερή, όταν επιρεάζονται τα βαρυτικά πεδία (πχ με scalar waves), τα φωτόνια αλλάζουν ενέργεια, 
οπότε το μόνο δυνατό να αλλάξει, από τον τύπο, είναι το μήκος κύματος του φωτός δηλ. το χρώμα των λάμψεων. 
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  Σε πολλούς σεισμούς παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα χρωματιστών λάμψεων που διαρκούν 
άλλοτε πολύ άλλοτε λίγο, εμφανίζονται και χάνονται και ξαναεμφανίζονται κάπου αλλού, ανάλογα με 
τι ενέργεια έχουν να καταναλώσουν. Στο σεισμό της Τουρκίας τον Αύγουστο του 1999, ύπηρξαν 
πολύ έντονα τέτοια φαινόμενα, πριν και μετά, με πολύ καθαρά φωτεινά σχήματα σε μορφή 
συνήθως σφαίρας ή πυραμίδας, σε χρώματα άσπρο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε, τα οποία παρέμεναν 
ορατά στον ουρανό από 5 έως 20 λεπτά, όπως αναφέραμε και στον Επίτομο των προφητειών στην 
ενότητα των Υπερόπλων. 
  Τώρα που οι υπερδυνάμεις κατέχουν ηλεκτρομαγνητικά όπλα επέμβασης, τα διάφορα εφφέ 
από την επίδρασή τους προστίθενται στις υπάρχουσες φυσικές διεργασίες. Αξίζει να τύχει ιδαίτερης 
προσοχής, ότι πίεση31 μπορεί να προκαλείται εξ ολοκλήρου από (τεχνητά παραγόμενες) 
ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις που ασκούνται πάνω στην επιφάνεια των δυναμικών γραμμών των 
υπαρχόντων στην περιοχή επέμβασης. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι δεν χρειάζεται καθόλου 
επαφή υλικών επιφανειών για να εκλύεται φωτεινή ενέργεια, δηλ δεν χρειάζεται καν η ύπαρξη 
συμβατικού πιεζοηλεκτρικού φαινομένου για να υπάρξουν οι περίεργες λάμψεις που παρατηρούνται 
πριν ή και μετά από σεισμούς, ή ακόμη ούτε καν σεισμοί, αλλά μόνη η επενέργεια κατάλληλων, 
ηλεκτρομαγνητικής προέλευσης δυνάμεων. Στο φαινόμενο της 9ης Απριλίου 1984, που αναφέραμε 
πριν, ο Dr. Walker εξέτασε, μαζί με τους συνεργάτες του, αναλυτικά τα καταγραμμένα δεδομένα 
γύρω στον χρόνο του συμβάντος από τα υδρόφωνα της περιοχής. Τα δεδομένα έδειχναν πλήρη 
απουσία σεισμικού ή ηφαιστειακού γεγονότος που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει το 
φαινόμενο32.  
  Κατά τον Bearden το συμβάν της 30-6-1908 στη Σιβηρία, όταν τεράστια έκρηξη, όπως είπαμε, 
συγκλόνισε την περιοχή κοντά στον ποταμό Tunguska είναι πιθανόν δουλειά του ίδιου του Τέσλα33.  
O Τέσλα χρειαζόταν μία θεαματική επίδειξη για να ξαναλάβει χρηματοδότηση για τα σχέδιά του της 
ασύρματης μεταφοράς ενέργειας, που ήδη είχαν απορριφθεί από την τράπεζα Μόργκαν. Μη 
βρίσκοντας χρηματοδότηση για ειρηνικούς σκοπούς, σκέφτηκε πιθανόν να συγκινήσει το 
στρατιωτικό κατεστημένο. Έτσι έχοντας πειραματικά ήδη την τεχνολογία, δημιούργησε την έκρηξη 
στη Σιβηρία με ηλκτρομαγνητικές κυμάνσεις. Αυτό το υποθέτει ο Bearden από το ιστορικό των 
ενεργειών του Τέσλα, αλλά και από τη φύση της εκεί έκρηξης, που δεν άφησε κρατήρα αν και ήταν 
ισοδύναμη με πυρηνική βόμβα 10 - 15 μεγατόνων. Από τον Απρίλιο του 1908, ο Τέσλα μιλούσε για 
ασύρματη μεταφορά ενέργειας για στρατιωτικούς σκοπούς σε εφημερίδες. Το 1915 διακήρυξε ότι 
είναι τέλεια εφαρμόσιμο το να μεταφερθεί ηλεκτρική ενέργεια χωρίς σύρματα καθώς και να παράγει 
καταστροφικά αποτελέσματα σε απόσταση... «Έχω ήδη κατασκευάσει ένα ασύρματο αναμεταδότη 
που το καθιστά αυτό δυνατό»... Την εποχή της έκρηξης εξάλλου δεν καταγράφτηκε οποιοδήποτε, 
ακόμη και μικρού σχετικά μεγέθους, φλεγόμενο αντικείμενο να πέφτει στη Γη. Και έρευνες του 1927 
στην περιοχή της έκρηξης για στοιχεία όπως νικέλιο, σίδηρο ή άλλα πετρώματα γνωστά στη 
σύσταση των μετεωριτών ήταν άκαρπες. Η επίσημη ερμηνεία του γεγονότος της έκρηξης το πρωί 
της 30-6-1908 στη Σιβηρία, είναι ότι ένα κομμάτι 100.000 τόνων του κομήτη Encke αποτελούμενο 
κυρίως από σκόνη και πάγο, μπήκε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 62.000 μίλια την ώρα, 
θερμάνθηκε και εξερράγη πάνω από την επιφάνεια της Γης χωρίς να σχηματίσει κρατήρα. 

    Η επενέργεια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων σε κάποια 
περιοχή φανερώνεται πολλές φορές από την περίεργη μορφή 
των συννέφων στον ουρανό επάνω από αυτήν.  
    Άλλα είναι σε μορφή κανάβου, άλλα ακτινωτά, άλλα είναι με 
τρύπες κλπ. Το γιατί συμβαίνει αυτό εξηγείται πάλι από τον 
Τόμας Μπήρντεν και τους συνεργάτες του. Να σημειωθεί ότι οι 
χημικοί ψεκασμοί βοηθούν με τα ιόντα που περιέχουν στον 
καλύτερο σχηματισμό χαρακτηριστικών αποτυπώσεων.  
Αριστερά, ακτινωτά σύννεφα το 2009 πάνω από τον Καναδά. 

                                                 
31  Φαίνεται και στον τύπο (5) που αναφερθήκαμε προηγουμένως. 
32  www.prahlad.org/pub/bearden/examples.htm 
33   www.stopdirectedenergyweapons.freeservers.com/index.html 

http://www.imdleo.gr/diaf/files/polymesa/video/02_diaf/12_chemtrails_1.pps
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Αριστερά σύννεφα με κάναβο. 
Δεξιά σύννεφα με τρύπα. 

Κάτω ακτινωτά σύννεφα. 

 

   Μέχρι τώρα η χρήση των επιστημονικών εφευρέσεων είναι κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς. 
Δυστυχώς κάποιες τεχνολογίες που θα έπρεπε να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να επιζήσει 
χρησιμοποιούνται αντίθετα για την καταστροφή της. Η στήριξη της απανθρωπιάς αυτής γίνεται από 
την διεθνή ελίτ των διασυνδεδεμένων συμφερόντων, που ο Bearden αποκαλεί34 «High Cabal», μια 
ονομασία που έδωσε πρώτος ο Τσώρτσιλ (Churchill) για τις μυστικές συμπράξεις των ελίτ 
οικογενειών και οργανώσεων που ονομάζονται και ομάδες ελέγχου (control groups). Αυτές οι 
ομάδες εμποδίζουν την ανθρωπότητα από την απολαβή ελεύθερης ενέργειας σχεδόν ένα αιώνα ως 
τώρα, θεωρώντας την αντίθετη στα συμφέροντά τους. 
  Η ελεύθερη, σχεδόν δωρεάν, ενέργεια που μπορεί να λαμβάνεται35 και να μεταδίδεται 
ασύρματα, όπως είχε ανακαλύψει ο Τέσλα, θέλει μερικά πειράματα και χρηματοδότηση για να 
μπορέσει να γίνει αξιοποιήσιμη σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, πρώτα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς να χρειάζονται καύσιμα, χωρίς θορύβους (έλλειψη κινουμένων μερών), και 
γενικά χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. Ο Τέσλα το είχε επιτύχει πειραματικά. Τη δουλειά την 
χάλασαν οι Τραπεζίτες (Μόργκαν) διότι είχαν σαν καλύτερους πελάτες τους πετρελαιάδες. Τίποτα 
δεν θα γίνει επομένως, όσο μας καθοδηγούν τυφλά συμφέροντα, και γενικά όσο θα υπάρχει στα 
μυαλά των ανθρώπων το πάθος του πρόσκαιρου κέρδους σε βάρος της λογικής για την ωφέλεια 
του ανθρώπου συνολικά. 

  3. Όπλα αντιύλης. 
   Υπό κατασκευήν είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα και όπλα αντιύλης: «Μυστήριο συνεχίζει να 
καλύπτει τα απόρρητα πειράματα που γίνονται στο Διευθυντήριο Πυροµαχικών στη βάση Eglin της 
Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στη Φλόριντα. Εµµέσως πλην σαφώς οι υπεύθυνοι της 
λεγόμενης Ομάδας Επαναστατικών Πυροµαχικών παραδέχονται ότι επιχειρούν να κατασκευάσουν 
οπλικά συστήματα βασισμένα στην αντιύλη, την ώρα που πολλά αμερικανικά έντυπα φέρνουν στο 
φως διαβαθµισµένα έγγραφα της βάσης, από τα οποία προκύπτει άτι είναι σε εξέλιξη 
τουλάχιστον ένα ερευνητικό πρόγραµµα για την παραγωγή αντιύλης36». Όπως αναφέρθηκε 
σε συνέδριο του Ινστιτούτου Προηγμένων Αντιλήψεων της NASA, ένα γραµµάριο αντιύλης 
αντιστοιχεί σε ποσότητα καυσίμων ίση µε 23 δεξαμενές σαν αυτές που χρησιμοποιούν τα 
διαστημικά λεωφορεία. Η ενέργεια που παράγεται από την αλληλεξουδετέρωση ύλης και αντιύλης 
μπορεί να είναι και δέκα δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που εκλύεται από 
ισχυρότατο εκρηκτικό. Ελπίζομε πάντως να μην έχει τελειοποιηθεί τόσο η τεχνολογία κατασκευής 
όπλων από αντιύλη ώστε να χρησιμοποιηθεί στον επερχόμενο 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

   Τελικά: 
    Ο γέροντας Σωφρόνιος ο Αγιορείτης (+1993) και κτήτορας της Μονής του Βαπτιστού στο Έσσεξ 
της Αγγλίας έλεγε: «Καθετί που υπάρχει, υπάρχει γιατί ο Θεός το σκέπτεται. Ο Θεός σκέπτεται 
τον κόσμο και ο κόσμος υπάρχει (ΛΟΓΟΙ ΟΝΤΩΝ)». Επομένως η εγκατάλειψη του Θεού, που είναι η 
πηγή όλων των αγαθών, οδηγεί άμεσα τον κόσμο στην ανυπαρξία, δηλ. την πνευματική και υλική 

                                                 
34   www.cheniere.org/correspondence/021109.htm       

35  Από μεγάλες δεξαμενές ενέργειας, όπως ο πυρήνας της Γης, η ηλεκτρόσφαιρα, ο ήλιος κλπ, ή μέσω του αιθέρα 
όπως έλεγε ο Τέσλα ή του κενού κατά τον Bearden. 
36   «Ο κόσμος του Επενδυτή» 5-2-2004.   www.imdleo.gr/diaf/2011/06/anti-mat.jpg   Και κατατοπιστικό βίντεο για την 
αντιύλη:  www.youtube.com/watch?v=8q1T-MgGSVo www.imdleo.gr



 
σελ. 18 

καταστροφή. Γιαυτό γίνονται οι εξοντωτικοί πόλεμοι. Και γιαυτό οι άνθρωποι παραδίνονται στα 
πάθη τους, καθοδηγούμενοι πλέον από πονηρές δυνάμεις, οι οποίες παίρνουν όλο και 
μεγαλύτερη εξουσία στις ψυχές των ανθρώπων όσο η χάρη του Θεού περισσότερο απομακρύνεται 
αυξανομένης της αποστασίας. Γιαυτό και ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος έρχεται σύντομα, με αρχηγό 
τον φοβερό άγγελο της αβύσσου με όνομα στα Εβραϊκά Αβαδδών, στα δε Ελληνικά Απολλύων. 
  Έλεγε ακόμα ο γέροντας Σωφρόνιος ότι «μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους - οι 
πόλεμοι είναι η κατεξοχήν αμαρτία - ο σύγχρονος κόσμος έχασε τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος37». Δηλ. ο σύγχρονος άνθρωπος έχασε τον έλεγχο της συνειδήσεως, και αφέθηκε να 
οδηγείται μόνος του στον δρόμο που νομίζει ότι θα του χαρίσει άνεση και ευημερία αλλά στην 
πραγματικότητα τρέχει επιταχυνόμενα στον όλεθρο, αν δεν προλάβει να συνετισθεί. Η σύνεση όμως 
χρειάζεται την ταπείνωση, ενώ ο «πολιτισμένος» άνθρωπος υπερηφανεύεται για ασήμαντα 
πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα σύγχρονα όπλα, μη αντιλαμβανόμενος ότι δεν ταιριάζει την 
επικίνδυνη τεχνολογία να την έχει στα χέρια του ένα πνευματικά νήπιο άτομο. 
   Η λύση επομένως δεν είναι η ισορροπία του τρόμου από τον φόβο της αμοιβαία 
εγγυημένης καταστροφής (MAD), αλλά η πρόοδός μας στην αρετή, δηλαδή στις αιώνιες αξίες οι 
οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να συνδέσουν ειρηνικά τους ανθρώπους, σε αντίθεση με τα 
επιφανειακά συνέδρια για την ειρήνη και ασφάλεια, τα οποία είναι μόνο εμφάνιση χωρίς θετικό 
περιεχόμενο. Είναι επόμενο ότι μόνο όσοι ζουν ενάρετα, ή μετανοούν όπως ο τελώνης του 
Ευαγγελίου, και δεν υποκρίνονται σαν τον φαρισαίο, μπορούν να συμβάλουν σε μια αληθινά 
ειρηνική συμβίωση των λαών της ανθρωπότητας. Μας βοηθάει τότε ο Θεός: «Αν ζητείτε το θέλημα 
του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να μεταβάλει οποιαδήποτε κατάσταση 
ακόμη και την πιο αρνητική» έλεγε ακόμη ο γέροντας Σωφρόνιος (Περί πνεύματος και ζωής). 
  Η κατάσταση, λόγω της αμετανοησίας του σύγχρονου ανθρώπου, εξελίσσεται προς το 
χειρότερο, έτσι όπως το προείδε, και το έγραψε στην Αποκάλυψη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι 
σάλπιγγες ηχούν κάθε τόσο. Οι 4 πρώτες ήχησαν38, και σχεδόν μαζί με την πέμπτη σάλπιγγα 
μπαίνουμε στα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή μας, ενώ γρήγορα πάλι ακολουθεί η 6η σάλπιγγα 
που είναι ο παγκόσμιος πόλεμος, ο οποίος μάλιστα περιλαμβάνει, ανακεφαλαιωτικά, καταστροφές  
περιγραφόμενες και στις προηγούμενες σάλπιγγες. Πιο σημαντικά από τα συμβαίνοντα στον υλικό 
κόσμο είναι όσα αντίστοιχα συμβούν πρώτα στον πνευματικό, στον οποίο ζουν οι ψυχές μας, και 
όπου οι καταστροφές έχουν επιπτώσεις αιώνιες, αν δεν υπάρξει χρόνος για μετάνοια. Και για τον 
3ο Παγκόσμιο πόλεμο ο στάρετς Λαυρέντιος από τη Ρωσία έλεγε ότι «δεν θα είναι για 
μετάνοια αλλά για εξολόθρευση».  
   Ο γέροντας Σωφρόνιος που έβλεπε τα πράγματα με τα πνευματικά του μάτια, τόνιζε: «Δεν 
είμαι απαισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι ζούμε στους τελευταίους καιρούς». (Α25). Και για τα 
σύγχρονα όπλα: «Ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου ότι η γη κατακαήσεται (θα κατακαεί), 
σήμερα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί με τα πυρηνικά όπλα... Ζούμε σε 
αποκαλυπτικούς καιρούς. Σήμερα η ειρήνη είναι πολύ δύσκολη. Το τέλος θα έλθει απότομα, 
αλλά τότε θα έλθει και η απολύτρωση». (Α 46) Μετά τον παγκόσμιο πόλεμο έρχεται η 
αναλαμπή της Ορθοδοξίας, που θα είναι ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι το κακό πάντα νικιέται, 
ώστε όταν όχι πολύ αργότερα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, οι πιστοί να γνωρίζουν την αδυναμία του, 
και να περιμένουν άφοβα την οριστική λύτρωσή τους από τη Δευτέρα Παρουσία. 
 

6/19-6-2011, Κυριακή των Αγίων Πάντων 
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης 
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37  Είναι το (Γ 03) στις διδαχές Β΄ στο www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_B.pdf  Δείτε και τις διδαχές Α στο: 
www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf 
38   Δείτε για την 3η και 4η σάλπιγγα της Αποκάλυψης: www.imdleo.gr/diaf/2010/4th_salpiga.pdf  και στο 3 ουαί: 
www.imdleo.gr/diaf/2010/08/3ue.pdf 




