
ALL candidate HOMELESS! Είμαστε ΟΛΟΙ υποψήφιοι ΑΣΤΕΓΟΙ λόγω σεισμών - 
(ΑΠΟΤΡΕΨΙΜΩΝ) ηφαιστειακών εκρήξεων και αδυναμίας ανοικοδόμησης, άρα 
χρειαζόμαστε  ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟ  και  ΠΡΟΝΟΙΑ!!!    (english abstract in the end)



Έγκριση 3ης διεπιστημονικής επιτροπής για δημοσίευση της ελληνικής πρότασης για

ΑΠΟΤΡΟΠΗ σεισμών – ηφαιστειακών εκρήξεων – νεφοκάλυψης – νεροποντών –
πλημμυρών, αναμενόμενων ηφαιστειακών χειμώνων και παγκόσμιας σύρραξης

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ:
"Τα ηφαίστεια παγώνουν το κλίμα": Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and 
sustained by sea-ice/ocean feedbacks – http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml 

http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml


 



ΑΠΟΤΡΟΠΗ σεισμών – ηφαιστειακών εκρήξεων – νεφοκάλυψης – νεροποντών –
πλημμυρών, αναμενόμενων ηφαιστειακών χειμώνων και παγκόσμιας σύρραξης

Είμαστε ΟΛΟΙ υποψήφιοι ΑΣΤΕΓΟΙ λόγω σεισμών και αδυναμίας ανοικοδόμησης, άρα ΠΡΩΤΑ η ΠΡΟΓΝΩΣΗ!

(Ανακοίνωση στο παγκόσμιο συνέδριο αντιμετώπισης μεγάλων φυσικών αναστατώσεων Geocataclysm 2011)

Αρκετές μελέτες από τη δεκαετία του 
1970  δείχνουν  έναν  συσχετισμό 
ανάμεσα στους  αδύναμους  ηλιακούς 
κύκλους  και  την  αύξηση 
δραστηριότητας  μάγματος  και 
ηφαιστείων.  Τα  σημερινά  δεδομένα 
δείχνουν  όχι  μόνο  έναν  πολύ 
αδύναμο ηλιακό κύκλο (επειδή μερικοί 
πλανήτες  παρεμβάλλονται  και 
εκτρέπουν  προς  τους  ίδιους  το 
γαλαξιακό  ηλεκτρικό  ρεύμα  που 
έρχεται  από το κέντρο τού Γαλαξία), 
διέγερση  του  μάγματος,  αύξηση 
σεισμών  –  ηφαιστειακών  εκρήξεων- 
νεφοκάλυψης  –  νεροποντών  - 
πλημμυρών, αλλά και ότι πιθανότατα 
οι  επόμενες  δεκαετίες  θα  είναι 
χειρότερες.  Τελευταία  φορά  με 
παρόμοια κατάσταση στο ηλιακό σύστημα ήταν το 1809-20, οπότε ξέσπασε ο παγκόσμια καταστροφικός  10ετής 
ηφαιστειακός χειμώνας,  αρχικά από  άγνωστο, προς το παρόν ηφαίστειο το 1809, και  το Ταμπόρα  το 1815 στην 
Ινδονησία, όπου τώρα ‘βράζουν’ αρκετά άλλα ηφαίστεια...

Οι ηφαιστειακοί χειμώνες, είναι ΣΥΧΝΟ φαινόμενο 
(που  συνέβαλε  στη  μεγάλη  διάρκεια  της 
πρόσφατης  Μικρής  Παγετώδους  1300-1900), 
αλλά  καθόλου  συζητημένο,  καθώς  λίγοι 
ενημερώνουν  ότι  όταν  κάνει  κρύο ή  και  χιονίζει 
ξαφνικά το καλοκαίρι οφείλεται σε μια ηφαιστειακή 
έκρηξη στην άλλη μεριά της Γης. Πάντως, 3.650 
χρόνια  πριν,  οι  ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΙ αρχαίοι  Θηραίοι 
γλίτωσαν τόσο από τους μεγάλους σεισμούς, όσο 
και  από  την  έκρηξη  και  τον  5ετή  ηφαιστειακό 
χειμώνα, που ισοπέδωσε παγκοσμίως την ΑΠΟΔΑΣΩΤΙΚΗ-ΕΥΑΛΩΤΗ  γεωργία.

Πρώτα προτείνεται το σχέδιο 'Ήφαιστος': μια δοκιμή με ένα πυράντοχο κάλυμμα ή πλέγμα κρατημένο με ζέπελιν, 
μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από το πιο ενεργά ηφαίστεια, για να εμποδίσει την ηφαιστειακή στάχτη να φτάσει 
απο την ατμόσφαιρα στη στρατόσφαιρα, και ως εκ τούτου να σκεπάσει όλη τη Γη, με προβλέψιμες καταστροφικές 
συνέπειες,  παρόμοιες  με  εκείνες  των  ηφαιστειακών  χειμώνων  που  προκάλεσαν  την  κατάρρευση  των  Μάγιας, 
Αζτέκων και Ίνκας με κανιβαλισμό...  Δεύτερον, για την αποτροπή σεισμών/ηφ.εκρήξεων-χειμώνων, με το σχέδιο 
'Αρχιμήδης'  προτείνονται  δίκτυα  τεράστιων  αλεξικέραυνων 
δίπλα σε διεγερμένα ρήγματα/ηφ. κρατήρες, ώστε να έλκουν-
εκτρέπουν  ανακουφιστικά  ένα  μέρος  τού  ηλεκτρισμού  που 
διεγείρει το μάγμα. Τελευταία σειρά ενεργειών που απαιτούνται 
είναι  η  αποκέντρωση όλων των σημερινών βαβυλώνων,  σε 
αυτάρκη χωριά,  και  η  αναδάσωση ΟΛΩΝ  των  άδενδρων 
τόπων,  ακόμα  και  των  αποδασωμένων  πεδιάδων,  ώστε  να 
υπάρχει  φαγητό  και  ξυλεία  στην  περίπτωση  των  χειρότερων 
σεναρίων.   ΕΠΕΙΓΕΙ  να  ΟΧΥΡΩΣΟΥΜΕ  τα  δάση  με  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ  σε  κάθε  βουνοκορφή,  που  να 
προστατεύουν από πυρκαγιές!

Ας Μη μένουμε αδρανείς!  aftarkia.wordpress.com



1. Γαλαξιακός ηλεκτρισμός και διέγερση του μάγματος
Αρκετές μελέτες από τη δεκαετία του 1970 δείχνουν έναν συσχετισμό ανάμεσα στους αδύναμους 
ηλιακούς  κύκλους  και  την  αύξηση  δραστηριότητας  μάγματος  και  ηφαιστείων  [1].  Τα  σημερινά 
δεδομένα δείχνουν όχι μόνο έναν πολύ αδύναμο ηλιακό κύκλο, αύξηση  εισερχόμενου γαλαξιακού 
ρεύματος προς τους πλανήτες, διέγερση του μάγματος, αύξηση σεισμών – ηφαιστειακών εκρήξεων- 
νεφοκάλυψης – νεροποντών, αλλά και ότι πιθανότατα οι επόμενες δεκαετίες θα είναι χειρότερες [2, 
3], [εικ. 1, 2, 3].
Εικ. 1:    Αυξανόμενοι μεγασεισμοί και ηφαιστειακή δράση.





Πάνω από 900 ραδιενεργοκτόνοι  αντιδραστήρες  σε εργοστάσια-πλοία-υποβρύχια είναι  υποψήφια 
Τσερνομπίλ και Φουκουσίμες, ώσπου να τους ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ, γιατί ΔΕΝ μπορούν να αντέξουν ούτε 
μεγασεισμούς ούτε μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης.





Εικ.  2:  Μια από 
τις  πολλές 
προβλέψεις  για 
αδύναμους  ηλ. 
κύκλους,  από 
τον 
αστροφυσικό 
H. 
Abdusamatov
 

Εικ.  3:  Πρόβλεψη  μεγάλων 
φυσικών  αναστατώσεων - 
Geochange-report.org

Ο λόγος είναι ότι όταν οι εξωτερικοί κυρίως πλανήτες (Δίας, Κρόνος, 
Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας),  βρεθούν ανάμεσα στον Ήλιο 
και  το  κέντρο  τού  Γαλαξία,  εκτρέπουν  το  ηλεκτρικό  ρεύμα  που 
έρχεται από το γαλαξιακό κέντρο από την πορεία του προς τον ήλιο, 
και  το  διαχέουν  προς  τους  πλανήτες:  έτσι  το  μάγμα τής  Γης 
φορτίζεται και αυξάνεται η αναστάτωσή του. [4] [Εικ. 4, 5, 6]. 
Ο Ηράκλειτος είχε διαπιστώσει ότι προερχόμενος  από τον Γαλαξία 
'τα πάντα οιακίζει κεραυνός', ενώ ο πανεπιστήμονας Μέτωνας 
κατέγραψε τον Χρυσό Αιώνα ότι όποτε ο ήλιος είχε πολλές κηλίδες, 
έπεφταν περισσότερες 'ποτιστικές' βροχές ('ηλίου σημεία μέλανα, 
ύδωρ'): τώρα επιβεβαιώθηκε ότι όταν ο ήλιος δέχεται περισσότερο 
ηλεκτρικό ρεύμα από τον Γαλαξία, εκέμπει περισσότερη ενέργεια 
στη Γη,  οι ωκεανοί θερμαίνονται και έχουμε περισσότερες ήπιες 
βροχές, ενώ όταν το γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα πηγαίνει προς τους πλανήτες, η Γη έχει 
περισσότερους σεισμούς-ηφαιστειακές εκρήξεις-νεφοκάλυψη-μπόρες, και λιγότερες αργές, 
'ποτιστικές' βροχές, όπου το νερό προλαβαίνει να απορροφηθεί.
Εικ. 4: Οι θέσεις των πλανητών όταν άρχισε το 2008 η τρέχουσα αύξηση του γαλαξιακού ηλεκτρικού  
ρεύματος προς τη Γη, το οποίο στην εικόνα έρχεται από το κάτω μέρος της



Εικ.  5:  Το  φορτισμένο  γαλαξιακό 
σύννεφο  όπου  ταξιδεύει  εδώ  και 
πολύ καιρό το ηλιακό μας σύστημα

2  ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 
Οι ηφαιστειακοί χειμώνες, που συμβαίνουν όταν ο ήλιος παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα, είναι 
ΣΥΧΝΟ αλλά καθόλου συζητημένο φαινόμενο, καθώς παλαιότερα μεν λίγοι φαντάζονταν ότι όταν 
χιόνιζε ξαφνικά το καλοκαίρι οφειλόταν σε μια ηφαιστειακή έκρηξη στην άλλη μεριά της Γης, σήμερα 
δε, λόγω κατευθυνόμενης εξουθένωσης, λίγοι εισακούγονται. [Εικ. 6, 7] 
 

Εικ. 6:  
ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ηφαιστειακοί 
χειμώνες 
προκαλούν 
την 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
αποδασωτικών 
πολιτισμών 
που 
μισούν 
αποκέντρωση- 
αυτάρκεια-
ειρηνικό  έλεγχο 
γεννήσεων



Εικ. 7: Μερικές από τις ηφαιστειακές εκρήξεις που κράτησαν τη Μικρή Παγετώδη 600 χρόνια, από το 
1300 περίπου ως το 1900...

Οι κλιματκές διακυμάνσεις είχαν παρατηρηθεί από τον Μέτωνα, και ο Αρχιμήδης κατασκεύασε έναν 
υπολογιστή,  όπως αυτός των Αντικυθήρων,  για να προβλέπει  τις  τροχιές των πλανητών και  την 
επιρροή τους στο κλίμα μας  [5]  [Εικ.  8,  9].  Τελευταία  φορά με παρόμοια κατάσταση στο ηλιακό 
σύστημα ήταν το 1815-20, οπότε ξέσπασε ο παγκόσμια καταστροφικός 5ετής ηφαιστειακός χειμώνας 
από το Ταμπόρα στην Ινδονησία...

Εικ.  8:  Η δολοφονία τού ΕΥΕΡΓΕΤΗ τής 
ανθρωπότητας Αρχιμήδη.  

                Εικ. 9: Ανακατασκευή τού ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ υπολογιστή 
Αρχμήδη/Αντικυθήρων

Οι  φιλειρηνικοί  αρχαίοι  Έλληνες  Θηραίοι,  ήδη  3.650  χρόνια  πριν,  είχαν  ΤΡΙΠΛΕΣ  εξόδους,  για 
περίπτωση μπλοκαρίσματος μετά από σεισμό [εικ.  10]!!!  Έδειξαν την ίδια ΠΡΟΝΟΙΑ, και  έφυγαν 
ΕΓΚΑΙΡΑ από το νησί πριν από περίπου 3.650 χρόνια, όταν ξεκίνησαν οι προειδοποιητικοί μεγάλοι 
σεισμοί πριν από την τεράστια έκρηξη που προκάλεσε καταστροφικό για την ΕΥΑΛΩΤΗ γεωργία 5ετή 
ηφαιστειακό χειμώνα, ο οποίος αφάνισε λαούς, όχι όμως και τους ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ αιγοτρόφους ανά την 
υφήλιο.
Οι Θηραίοι, μάλιστα, επέστρεψαν και συνέχισαν τον διάσημο Αιγαίο πολιτισμό! 



Εικ. 10: ΤΡΙΠΛΕΣ έξοδοι στην αρχαία Θήρα, για περίπτωση μπλοκαρίσματος μετά από σεισμό!



Αντίθετα, 1700 χρόνια αργότερα, σε μια περιοχή όπου σεισμοί και ηφαιστειακές εκρήξεις ήταν το ίδιο 
οικεία, οι Πομπηιανοί ήταν σε τέτοιο βαθμό εθισμένοι στις αρένες, τα ξενύχτια και τον τζόγο [εικ. 11], 
ώστε όσους μονομάχους επιβίωναν στην αρένα, τους έβαζαν τη νύχτα να μονομαχούν στα σπίτια 
τους,  και  στοιχημάτιζαν  για  το  φονικό  αποτέλεσμα...  Το  ΜΕΣΗΜΕΡΙ  της  γνωστής  έκρηξης, 
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ τόσο για τους επί μήνες προειδοποιητικούς σεισμούς όσο και για τον προειδοποιητικό 
καπνό τού Βεζούβιου, κάηκαν ζωντανοί οι περισσότεροι, με τον 'μεγαλύτερο' ρωμαίο 'επιστήμονα' 
Πλίνιο, επικεφαλής στόλου, να πεθαίνει από τους καπνούς που υποτίμησε από αλαζονεία...  
Παρόμοια χάθηκαν 30.000 κάτοικοι στο St. Pierre της Μαρτινίκας το 1902 από έκρηξη στο ηφ. Πελέ...
Εικ.  11: 
Πομπηιακός 
εθισμός  στις 
αρένες

Στο μεταξύ,  αλλεπάλληλοι  ηφαιστειακοί  χειμώνες  προκάλεσαν την κανιβαλική ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ των 
ΑΠΟΔΑΣΩΤΩΝ εχθρών τής  αυτάρκειας Μάγιας,  Αζτέκων,  Ίνκας [εικ.  12], 
όπως από ηφαιστειακούς χειμώνες είχαν ξεκινήσει οι πρώτοι πόλεμοι μεταξύ 
ανθρώπων στην ερημοποιημένη Σαχάρα-Μ. Ανατολή, 6.500 χρόνια πριν...

Εικ. 12:  κανιβαλική ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Μάγιας, Αζτέκων, Ίνκας
Η τελευταία περίδος όπου ο ήλιος ήταν τόσο αδύναμος όπως σήμερα [εικ. 2], 
ήταν το 1800, που οδήγησε στον 5ετή ηφαιστειακό χειμώνα 1815-1820 από 
το Ταμπόρα τής Ινδονησίας, η οποία πάλι σήμερα 'βράζει' (βλ. σελ. 4)...
Πώς  θα  αντιδράσουν  ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΙ  και  ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΟΙ  7 
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  άνθρωποι,  εγκλωβισμένοι  στο  τσιμέντο  και  τις 
μονοκαλλιέργειες,  αν  ξεσπάσει τώρα  ηφαιστειακός  χειμώνας;;; Θα  είναι 
άραγε  μικρότερη  η  έκταση  του  κανιβαλισμού  και  των  επιδημιών,  από τη 
Μικρή  Παγετώδη  (1300-1900)  ;;;  Επιπλέον,  υπάρχει  ενδεχόμενο  έναρξης  νέας  παγετώδους 
περιόδου, λόγω αύξησης της ανακλαστικότητας των επίσης αυξανόμενων πάγων*... 



3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ

Κάθε βουνοκορφή και αλεξικέραυνο, για να σώσουμε τα δάση που διατηρούν τα ποτάμια!

2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
Είμαστε ΟΛΟΙ  υποψήφιοι  ΑΣΤΕΓΟΙ  λόγω αυξανόμενων σεισμών,  αν δε  συντονιστούμε  να 
τους  ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΜΕ και να τους ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ! 



Το 1975, μετά από παρατηρήσεις αλλαγών στη φύση, άδειασε έγκαιρα το Haicheng, 1.000.000 κατοίκων, και σώθηκαν 
εκατοντάδες χιλιάδες από τον ισοπεδωτικό για το 90% των κτιρίων σεισμό.

Την επόμενη χρονιά, στο γειτονικό Tangshan, στο ίδιο κράτος, με ανάλογες προειδοποιήσεις,  ΔΕΝ υπήρξε πρόνοια, με 
αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 255.000 άτομα...  Συμπέρασμα;;;

Ακολουθούν πίνακες από το βιβλίο τού καθηγητή Ικέγια:

Earthquakes  and  Animals  by  professor  Motoji  Ikeya  http://motoji-
ikeya.jpn.cx/quakesandpets/index.html 





3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Πρώτα  προτείνεται  σχέδιο ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ  των  ηφαιστειακών  χειμώνων-αύξησης 
νεφοκάλυψης/νεροποντών/πλημμυρών/λιμών με  το  όνομα 'Ήφαιστος",  και  ανάλογο,  με  το  όνομα 
'Αρχιμήδης', για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ σεισμών, με δίκτυα τεράστιων αλεξικέραυνων κοντά σε διεγερμένα 
ρήγματα/ηφαίστεια, ώστε  να  έλκουν-εκτρέπουν  ανακουφιστικά  ένα  μέρος  τού  ηλεκτρισμού  που 
διεγείρει το μάγμα. 





Δεύτερο μια δοκιμή με ένα πυράντοχο κάλυμμα ή πλέγμα κρατημένο με ζέπελιν, μερικές εκατοντάδες 
μέτρα πάνω από το πιο ενεργά ηφαίστεια  [εικ. 13],  για να εμποδίσει  την ηφαιστειακή στάχτη να 
φτάσει  απο  την  ατμόσφαιρα  στη  στρατόσφαιρα,  και  ως  εκ  τούτου  να  σκεπάσει  όλη  τη  Γη,  με 
προβλέψιμες  καταστροφικές  συνέπειες,  παρόμοιες  με  εκείνες  των  ηφαιστειακών  χειμώνων  που 
προκάλεσαν την κατάρρευση των Μάγιας, Αζτέκων κ.αι Ίνκας με κανιβαλισμό...

Εικ. 13:  
Πυράντοχο 
κάλυμμα/ 
πλέγμα 
ενεργών 
ηφαιστειακών 
κρατήρων, αντί
για  μη  ραδιενεργό 
βομβαρδισμό τους. 

Τρίτο,  προτείνεται  να απλωθεί  καπνιά πάνω από τους πολικούς πάγους και  άλλους παγετώνες, 
προκειμένου να μειωθεί η ανακλαστικότητά τους και να λιώσουν [εικ. 14], καθώς ήδη, τουλάχιστον το 
90% των πάγων τής Γης στην Ανταρκτική αυξάνεται (βλ. σελ. 16).
Εικ. 14: Η καπνιά λιώνει τον πάγο.



Τελευταία  σειρά  ενεργειών  που  απαιτούνται  είναι  οι  ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ασκήσεις 
εγκατάλειψης κτιρίων/οικισμών,  η  αποκέντρωση όλων των σημερινών βαβυλώνων, 
σε αυτάρκη χωριά, και η  αναδάσωση ΟΛΩΝ των άδενδρων τόπων, ακόμα και των 
αποδασωμένων πεδιάδων, ώστε να υπάρχει φαγητό και ξυλεία στην περίπτωση των 
χειρότερων σεναρίων [7, 8, 9].
Αν επικεντρωθούν πολλοί σε αυτή την έρευνα του γαλαξιακού ηλεκτρισμού, μπορεί να 
δοκιμαστεί και αναίρεση της επικίνδυνης μετακίνησης των μαγνητικών πόλων!



Παραπομπές (βλ. και τελευταία σελίδα)
1 Abdurakhmanov A.I., Firstov L.P., Shirokov V.A. Possible connection of volcanic eruptions with 11-year cyclicality of solar activity.  In the book Bulletin 
of volcanic stations. Moscow, Science, 1976, No.52, p.3-10. 

2 www.Geochange-report.org

3 Are Mega Earthquakes on the Rise?

 http://www.livescience.com/13632-mega-earthquakes-increasing-japan-indonesia.html 

4 Explosive volcanic eruptions triggered by cosmic rays: Volcano as a bubble chamber

Toshikazu Ebisuzaki, Hiroko Miyahara, Ryuho Kataoka, Tatsuhiko Sato, Yasuhiro Ishimine

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X10001966 

5 'Super volcano' eruptions can bring Ice Ages

Τhe  reason  there  may  be  no  precursor  eruption  is  that  the  trigger  comes  from  above,  not  from  within.
(ηφαιστειακές  υπερεκρήξεις  μπορούν  να  προκαλέσουν  παγετώδεις  περιόδους  -  
η πυροδότηση ίσως έρχεται από ψηλά, όχι από το υπέδαφος). http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2011/oct/scientists-find-possible-trigger-volcanic-
%E2%80%9Csuper-eruptions%E2%80%9D-0  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2048432/Secret-volcanic-super-eruptions-happen-100k-
years-unlocked.html

6 Cicero: De re publica 1, XIV http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=546&chapter=83295&layout=html&Itemid=27 

7 Volcanic explosion larger than Krakatoa triggers collapse of Bronze age:  William Ryan, Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University 
http://geologymuseum.rutgers.edu/downloads/newsletter_-_2005_spring.pdf 

8   ...o  κόσμος  μας  θα  πρέπει  τώρα  να  έχει  αρχίσει  να  εισέρχεται  σε  μια  νέα  περίοδο  ψύξης-  ίσως  στην  επόμενη  εποχή  των  παγετώνων. 
http://science.nasa.gov/earth-science/big-questions/what-are-the-primary-causes-of-the-earth-system-variability - 
http://tucsoncitizen.com/wryheat/2010/12/15/nasa-says-earth-is-entering-a-cooling-period

9 Sunday Times: Europe May be Facing Return Of 'Little Ice Age'

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/article794416.ece

10 http://notrickszone.com/2010/12/28/global-cooling-consensus-is-heating-up-cooling-over-the-next-1-to-3-decades

http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2011/oct/scientists-find-possible-trigger-volcanic-%E2%80%9Csuper-eruptions
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2011/oct/scientists-find-possible-trigger-volcanic-%E2%80%9Csuper-eruptions










περί “ενεργειακού πλούτου”:
Σημ.: παγκ. ετήσια κατανάλωση: φ. αέριο - 130 τρις κυβ. πόδια, πετρέλαιο - 34 δις βαρέλια. Για λίγους μήνες προσωπικής  
τους  χρήσης  τα  ΑΣΥΜΦΟΡΑ,  φημολογούμενα  αποθέματα,  ΑΝ  ποτέ  καταφέρουν  να  τα  αντλήσουν  και  να  τα 
καταναλώσουν, με επιδεινούμενες γεωφυσικές και κοινωνικές συνθήκες 7 δισεκατομμυρίων ανεξέλεγκτων εξεγερμένων, 
ενώ ως και ο χαλκός δεν επαρκεί.

Συνέδριο ΑΠΘ: τα άμεσα έσοδα από υδρογονάνθρακες ...ας τα ξεχάσουμε 
Ο διευθυντής έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) κ. Γρηγορίου δήλωσε στο 
περιθώριο της εκδήλωσης ότι «η περιοχή νότια και ανατολικά της Κρήτης είναι εκτός ενδιαφέροντος στην παρούσα φάση. 
Είναι μάλλον περισσότερο ένα γεωλογικό σενάριο». 

Τα άμεσα έσοδα για την Ελλάδα, ας τα ξεχάσουμε
Στο μεταξύ, την πεποίθηση ότι τα «άμεσα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες για την Ελλάδα πρέπει να τα ξεχάσουμε», 
εξέφρασε ο καθηγητής κοιτασματολογίας πετρελαίου του ΑΠΘ κ. Γεωργακόπουλος, και πρόσθεσε ότι «τα όσα λέγονται 
περί του αντιθέτου πέρα από αφελή, είναι και επικίνδυνα». Τόνισε δε, χαρακτηριστικά ότι «έξι-επτά χρόνια στο σύνολο 
από την έρευνα μέχρι την έναρξη της εκμετάλλευσης είναι δεδομένα». Από την πλευρά του, ο κ. Γρηγορίου διατύπωσε 
την εκτίμηση ότι «η πρώτη γεώτρηση θα γίνει σε 4-5 χρόνια και, αν βρει πετρέλαια, θα απαιτηθούν άλλα 2-3 για να 
φτάσουμε στην εκμετάλλευση».
Τελικά, πόσο πετρέλαιο και αέριο υπάρχει;
Αναφερόμενος στις υπερβολές -όπως τις χαρακτήρισε- που ακούγονται κατά καιρούς για το μέγεθος των κοιτασμάτων 
στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι «είναι εντελώς λάθος να μιλάμε για αποθέματα, όταν δεν έχουμε καν 
γεωφυσικά δεδομένα». Διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με την «US Geographical Survey», τα συνολικά αποθέματα της 
ανατολικής Μεσογείου εκτιμώνται σε 345 tcf (τρισ. κυβικά πόδια) αερίου και 3,4 δισ. βαρέλια πετρελαίου, αλλά κι αυτή η 
εκτίμηση αποτελεί απλώς μια στατιστική επεξεργασία και τίποτα περισσότερο. [παγκ. ετήσια κατανάλωση: φ. αέριο-130 
tcf, πετρέλαιο-34 δις βαρέλια]
1 εκατ. δολάρια… ημερησίως στοιχίζει το γεωτρύπανο
Υπερδιπλάσιο κόστος, σε σχέση με λίγα χρόνια πριν, έχει πλέον η ανακάλυψη πετρελαίου, σύμφωνα με τον κ. 
Γεωργακόπουλο. «Ενώ το 2001 η ανακάλυψη ενός βαρελιού πετρελαίου κόστιζε 1,18 δολ., το 2011 στοίχιζε 3 δολ. Το 
2010, η ενοικίαση ενός γεωτρύπανου για βαθιά νερά στοίχιζε κατά μέσο όρο 420.000 δολάρια ημερησίως, συν άλλες 
500.000 περίπου για τη λειτουργία του: μια γεώτρηση διάρκειας 100 ημερών σε βαθιά νερά στοιχίζει 100 εκατ. δολάρια», 
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι για να γίνει μια γεώτρηση παραγωγική χρειάζονται περί τα 3 δισ. Δολάρια...



Η Γαλλία βρίσκεται σε επαφή με τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανή αποδέσμευση των στρατηγικών 
τους πετρελαϊκών αποθεμάτων, με στόχο την μείωση των τιμών του πετρελαίου, αναφέρεται σε δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Le Monde» που επικαλείται πληροφορίες πηγών της γαλλικής προεδρίας.
Η αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων είναι ζήτημα εβδομάδων, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
«Η χρησιμοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων δικαιολογείται διότι σχετίζεται με γεωπολιτικούς παράγοντες έντασης», 
δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα πηγή της γαλλικής προεδρίας.
Παράλληλα, βρετανικές πηγές έκαναν λόγο πριν από λίγες ημέρες για συνεργασία ανάμεσα στη Βρετανία και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι 
συνέπειες της αύξησης των τιμών του πετρελαίου επί της ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας το 2012 -έτος εκλογών 
για τις ΗΠΑ.
Η τιμή του αργού πετρελαίου έφθασε τα 128 δολάρια/βαρέλι αυτόν τον μήνα, μόλις 20 δολάρια κάτω από το ανώτερο 
επίπεδο του 2008 και αυξημένη κατά 15% σε σχέση με τον Ιανουάριο, κυρίως εξαιτίας της εφαρμογής των κυρώσεων 
κατά του Ιράν.



 



Αλεξικέραυνα = αλεξισείσμια = αλεξηφαίστεια

Τα πάντα οιακίζει (κυβερνά) ο κεραυνός: Ηράκλειτος

Thunderbolt steers everything: Heraclitus

Anti-lightning-quake-volcano rods

Χάλκινα αγάλματα = αλεξικέραυνα - Copper statues = lightning rods.

ΔΙΚΤΥΟ αλεξικέραυνων κοντά σε ρήγματα/ηφαίστεια, μπορεί να διαχύσει το γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα που διεγείρει το 
μάγμα, και να AΠOTΡEΨEI σεισμούς - ηφαιστειακές εκρήξεις - αύξηση νεφοκάλυψης - νεροποντών - πλημμυρών - λιμών!

Αn anti-lightning-quake-volcano rod ΝΕΤ, may divert galactic electricity that stimulates magma, and to AVERT quakes -  
volcanic eruptions - rise of clouding - downpours - floods - famine!

Runaway Breakdown and the Mysteries of Lightning

Οι κεραυνοί προκαλούνται από ΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ηλεκτρικό ρεύμα!

The observed electric fields in thunderclouds are generally too weak to initiate the atmosphere’s electrical breakdown. But  
cosmic rays can play a surprising role in the drama of lightning.

A. V. Gurevich and K. P. Zybin

http://www.phy.olemiss.edu/~jgladden/phys510/spring06/Gurevich.pdf 

Subsurface lightning causes earthquakes! 

 Subsurface lightning due to galactic driven electric discharges on the Sun causes earthquakes!  

Οι σεισμοί προκαλούνται από γαλαξιακής προέλευσης ηλεκτρική εκφόρτιση στον ήλιο που φτάνει στην 
ιονόσφαιρα και οδηγεί σε ανάλογη ισχυρή, σεισμογόνο εκφόρτιση του φλοιού τής Γης.

h  ttp://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060404earthquakes.htm   
Ηλεκτρικές εκλάμψεις προκαλούν σεισμούς

Solar flares tigger earthquakes

Jain, R., Physical Research Laboratory.

Each of the 682 >4.0 earthquakes under study was preceded by a solar flare of GOES importance B to X class by 10-100 
hrs. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007AGUSMIN33A..03J.

Ηλιακή έκλαμψη πριν από το σεισμό 9 ρίχτερ στην Ιαπωνία (με 4 προειδοποιητικούς άνω των 6 ρίχτερ δυο 24ωρα 
πριν*:)

Ν  ASA reported   that ”  on March 10, 2011 around 0630 UT, a CME did strike a glaceing blow to  
Earth’s  magnetic  field.  This  was  a  result  of  an  M3 flare  that  occurred  late  on  March  7,  2011. ” 
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html
The March 11 earthquake was preceded by a series of large foreshocks over the previous two 
days, beginning on March 9th with a M 7.2 event approximately 40 km from the epicenter of the 
March 11 earthquake, and continuing with another three earthquakes greater than M 6 on the same 
day. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/#summary 

'Οταν κοπάζει η «βροχή ηλεκτρονίων» γίνεται σεισμός

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=12958946 

Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism

Frozen moss suggests climate cooling kicked off fast, possibly with help from volcanoes
The Little Ice Age, a centuries-long spell of cold summers in Europe and elsewhere, began suddenly late in the 13th 
century, a new study finds. A string of volcanic explosions may have set off this change in climate by belching particles 
that  reflected  sunlight  and  allowed  Arctic  sea  ice  to  reach  epic  proportions,  researchers  report  online  January  31 
in Geophysical Research Letters. Polar ice samples have revealed just  such a series of  eruptions, says Robock:  an 
especially  big  explosion  somewhere  in  the  world  in  1258,  and  three  smaller  ones  in  1268,  1275  and  1284.  
- http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/338160/title/Little_Ice_Age_began_with_a_bang

http://www.sciencenews.org/view/generic/id/338160/title/Little_Ice_Age_began_with_a_bang
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733%E2%8A%82id=2&pubid=12958946
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html
http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060404earthquakes.htm
http://www.phy.olemiss.edu/~jgladden/phys510/spring06/Gurevich.pdf


Οι ως τώρα μέθοδοι πρόγνωσης σεισμών περιλαμβάνουν 

1. τα αισθητά σημάδια από τη φύση, όπως τα περιγράφει ο καθηγητής τού παν. της Οζάκα Motoji  Ikeya στα βιβλία  
του: http://motoji-ikeya.jpn.cx/quakesandpets/index.html,
2. τις μετρήσεις αμέσως πριν από το σεισμό, όπως κατόρθωσε επιτυχώς πριν από το μεγασεισμό στην Ιαπωνία το 2011,  
ο  καθηγητής  Khalilov: http://geochangemag.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:another-forecast-of-
strong-earthquakes-was-given-to-the-government-of-japan-&catid=2:community-news&Itemid=10. Και
3.  τον προσεισμικό ιονισμό τής ατμόσφαιρας: 'Οταν κοπάζει η «βροχή ηλεκτρονίων» γίνεται σεισμός
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733&subid=2&pubid=12958946.

- Střeštik, Jaroslav, Possible correlation between solar and volcanic activity in a long-term scale

In:  Solar  variability  as  an  input  to  the  Earth's  environment.  International  Solar  Cycle  Studies  (ISCS) 
Symposium, 23 - 28 June 2003, Tatranská Lomnica, Slovak Republic. Ed.: A. Wilson. ESA SP-535, Noordwijk: 
ESA  Publications  Division,  ISBN  92-9092-845-X,  2003,  p.  393  –  396. 
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ESASP.535..393S.

- Lockwood  et  al,  The persistence  of  solar  activity  indicators  and  the descent  of  the  Sun  into  Maunder 
Minimum conditions http://www.agu.org/pubs/current/si/links/2011GL049811.pdf

- Jasper Kirkby /CERN,  Cosmic rays and climate, CERN Colloquium, 4 June 2009

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576  .  

-  Nir  J.  Shaviv,  Ján Veizer,  Celestial  driver  of  Phanerozoic  climate? http://www.phys.huji.ac.il/~shaviv/Ice-
ages/GSAToday.pdf.

- Jasper Kirkby et  al.   Role  of  sulphuric  acid,  ammonia and galactic  cosmic rays  in  atmospheric  aerosol 
nucleation

Nature 476, 429–433 (25 August 2011) http://dx.doi.org/10.1038/nature10343

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?resId=0&materialId=slides&confId=52576
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22733%E2%8A%82id=2&pubid=12958946


- NASA reported that ”on March 10, 2011 around 0630 UT, a CME did strike a glaceing blow to Earth’s  
magnetic  field.  This  was  a  result  of  an  M3  flare  that  occurred  late  on  March  7,  2011.” 
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html.

- “...common lightning may be triggered by passing cosmic rays”. http://apod.nasa.gov/apod/ap060814.html

-  William  Livingston,  Matthew  Penn,  Sunspots  may  vanish  by  2015. 
http://www.probeinternational.org/livingston-penn-2008.pdf. 

-  Abdussamatov  H.  I.,  The  Sun  Dictates  the  Climate  of  the  Earth.  2009,  St.  Petersburg, 
http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/index1_eng.html.

- Ivanka Charvatova, Long-term relations between the solar  inertial  motion (SIM) and solar,  geomagnetic, 
volcanic activities and climate – http://friendsofginandtonic.org/assets/invankacharcova.pdf.

-  Voyager  Makes  an  Interstellar  Discovery  – http://science.nasa.gov/science-news/science-at-
nasa/2009/23dec_voyager.

Dec. 24, 2009, issue of Nature for Opher et al's article, "A strong, highly-tilted interstellar magnetic field near  
the Solar System."  

“The fact that the Fluff is strongly magnetized means that other clouds in the galactic neighborhood could be, 
too. Eventually, the solar system will run into some of them, and their strong magnetic fields could compress 
the heliosphere even more than it is compressed now. Additional compression could allow more cosmic rays 
to reach the inner solar system, possibly affecting terrestrial climate and the ability of astronauts to travel  
safely through space.” http://www.nature.com/nature/journal/v462/n7276/full/nature08567.html.

- Kim McDonald and Lance Nixon, Previously Unknown Volcanic Eruption Helped Trigger Cold Decade  [after 
1809]

October 27, 2009, http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/science/10-09Volcano.asp.

- Abrupt onset of the Little Ice Age triggered by volcanism and sustained by sea-ice/ocean feedbacks  Gifford 
H.  Miller et  al,  GEOPHYSICAL  RESEARCH  LETTERS,  VOL.  39,  L02708,  2012 
http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml 

- INDICATIVE  volcanic  eruptions  that  expanded  Little  Ice-Age: 
http://www.poetpatriot.com/timeline/tmlndisvolcanos15-16-1700s.htm    [21] T. H. Druitt, F. Costa, E. Deloule, 
M. Dungan & B. Scaillet, Decadal to monthly timescales of magma transfer and reservoir growth at a caldera 
volcano, Nature 482, 77–80 (02 February 2012): 

"If you had a big [volcanic] eruption of this sort [globally devastating], let's say in the middle of Europe today, 
the  effects  would  be  enormous  and  a  few  months  might  not  be  enough  to  get  your  act  together." 
http://www.nature.com/nature/journal/v482/n7383/full/nature10706.html 

- Sunday Times: Europe May be Facing Return Of 'Little Ice Age': "State Meteorological (Met) Office publishes 
in Nature its prediction that Europe could be facing a return of the “little ice age” that gripped Britain 300 years 
ago,  causing  decades  of  bitter  winters”. 
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/article794416.ece.

- Shaviv & Veizer article in GSA Today. A quantitative comparison between the reconstructed cosmic ray flux 
and the reconstructed global temperature.  http://www.sciencebits.com/ice-ages.

- Abdussamatov H. I. KPhCB, 2007. 23, 97. 

-  The  Making  of  History’s  Greatest  Star  Map is  an  excellent  account  of  the  European  Space  Agency’s 
Hipparcos mission by the project scientist,  professor Michael Perryman. In The Making of History’s Greatest 
Star  Map, pp.  236-243, Perryman notes the role of  Hipparcos in  refining observations the wobbles  of  the 
Earth’s axis, which are involved in the pacing of ice ages (the Milankovitch theory). Then he points to the link 
between solar activity and climate change, as evidenced by the Little Ice Age, the Medieval Warm Period and 
other variations.  As to the mechanism for  the solar  connection,  Perryman singles out the suggestion that 
cosmic rays, modulated by solar activity, influence cloud cover.

He  continues  the  story  with  the  Sun’s  journey  through  the  Galaxy  and  the  icy intervals  on  Earth  that 
correspond  to  exposure  to  intense  cosmic  rays when  passing  through  spiral  arms. 
http://calderup.wordpress.com/2010/06/18/star-positions-matter.

http://www.gao.spb.ru/english/astrometr/KPhCB23_3_97.pdf
http://www.sciencebits.com/ice-ages
http://www.agu.org/pubs/crossref/2012/2011GL050168.shtml
http://apod.nasa.gov/apod/ap060814.html
http://apod.nasa.gov/apod/ap040818.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News031011-xclass.html


Worldwide Lightning-rod Nets URGENTLY to save humankind from cannibalic
collapse by galactically driven, devastating quakes/volcanic winters,

as happened to Mayas, Aztecs, Incas
ABSTRACT
Several studies since the '70ies show a correlation between weak solar cycles and raised magma 
and volcanic activity. Nowadays we have a weak solar cycle and a rise in cosmic rays - earthquakes - 
volcanic eruptions – cloudiness - storms, while, according to several prominent astrophysicists' 
predictions next decades will be worse. Volcanic winters occurring during solar minima, is a 
FREQUENT but not discussed enough phenomenon.
Climate fluctuation has been correlated with sunspots by Meton, and wasted genius Archimedes 
constructed a computer such as that of Antikythera, to foresee the planets' orbits and influence 
[through galactic electricity control] on our climate. Last time similar to today's solar low activity, was 
the beginning of the 19th century, when the 1815-20 Tambora volcanic winter occurred...
First proposal: Worldwide Lightning-rod Nets around faults and active volcanoes, to disperse magma 
stimulation by galactic electricity and AVERT devastating earthquakes and cooling volcanic 
eruptions/clouding.
Second proposal: a test with a fire-resistant cap or grid hold by zeppelins, some hundred meters 
above extra active volcanoes, to prevent volcanic ash to reach troposphere, and thus spread all over 
Earth with predictable catastrophic consequences, similar to those volcanic winters that provoked the 
collapse of Mayans, Aztecs and Incas with cannibalism.
Third proposal: an extented spread of soot over icecaps and other glaciers, to decrease albedo and 
stop their increase.
Last needed is decentralization of all present Babylons, to autarky villages and afforestation of ALL 
open places, even plains, to have food and wood in case of the worst scenarios.
If research focus unselfishly on cosmic rays' power, we may stop even the dangerous magnetic poles 
shift!
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