
  

Τι αλλάζει στη φύση πριν από σεισμό;
Πώς μας ειδοποιούν μερικά ζώα, φυτά, συσκευές και ο ουρανός;

 Είμαστε ΟΛΟΙ υποψήφιοι ΑΣΤΕΓΟΙ λόγω αυξανόμενων ΣΕΙΣΜΩΝ-ηφαιστειακών εκρήξεων (αν δε συνεργαστούμε ΑΜΕΣΑ για την εφικτή ΑΠΟΤΡΟΠΗ τους), αφού το 
τέλος των καυσίμων και μετάλλων, όπως ο χαλκός π.χ., βρίσκει την ανθρωπότητα απροετοίμαστη, και μια ενδεχόμενη ισοπέδωση γειτονιάς/σοδειάς από 
σεισμό/ηφαιστειακό χειμώνα, σε συνδυασμό με την κατευθυνόμενη εξαθλίωση, θα κάνει αδύνατη την ανασυγκρότηση σχεδόν οπουδήποτε στον πλανήτη...



  

Και όμως: οι σεισμοί μπορούν να προβλεφθούν ΚΑΙ να ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ!



  



  



  



  14-2-2012: σεισμός 5,4 ρίχτερ στη Χαλκιδική



  

Πρόδρομα φαινόμενα που συμβαίνουν αρκετές ώρες ή ημέρες πριν από τους σεισμούς
Φώτα στην ατμόσφαιρα, σύννεφα ή ομίχλη, κίτρινος ουρανός ή κόκκινο φεγγάρι.
Ζώα που φεύγουν από την περιοχή τού επικέντρου, ανήσυχα, ακόμα και μερικά που βγαίνουν 
ξαφνικά από χειμερία νάρκη. Στην Άκουιλα το 2009, οι βάτραχοι έφυγαν ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ πριν 
από το σεισμό.
Φυτά που ανθίζουν εκτός εποχής ή κλείνουν τα φύλλα τους ή μαραίνονται.
Ηλεκτρικές συσκευές δυσλειτουργούν, ανοιγοκλείνουν μόνες τους ή κάνουν περίεργους 
θορύβους.
Ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα στη γη, υπόκωφοι θόρυβοι, ανύψωση στάθμης νερών.
Αλλαγές στη θερμοκρασία πηγών/πηγαδιών. - Περισσότερα στις σελίδες 21-23.

Τι αλλάζει 
στη φύση 
πριν από 
σεισμό;



  

Σήμερα το πρωί η Αθηνά 
θέλει να πάει με το σκυλάκι της, 

μια βόλτα στο πάρκο, 
αλλά εκείνο δε θέλει!



  

Στο πάρκο όλα τα ψάρια στη λίμνη κοιτάνε προς την ίδια 
κατεύθυνση. Μερικά από αυτά πηδάνε στον αέρα, 

και άλλα έχουν προσγειωθεί έξω από τη λίμνη.

-Πα-πα-πα!, λέει η μαμά πάπια. 
-Δε θέλουμε να κολυμπήσουμε σήμερα!

Το νερό μάς προκαλεί φαγούρα!
Ακόμη και οι πάπιες έχουν αφήσει τη λίμνη 

και κάνουν φασαρία στη στεριά.



  

Το σκυλάκι αισθάνεται κάτι να 
κινείται κάτω από τις πατούσες του.
Σκουλήκια εμφανίζονται παντού και 

προσπαθούν να σταθούν όρθια!
-Έχουμε φαγούρα από το κεφάλι 

μέχρι την ουρά,  λένε στο σκυλάκι.

Η γάτα τής Αθηνάς είναι καθισμένη 
ψηλά στο δέντρο! 

Πλένει το πρόσωπό της όλη την ώρα!
Ο μαμά ποντικίνα με τα παιδιά της 

φεύγουν από το σπίτι.
-Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια εδώ!

Το δέρμα μας έχει τόση φαγούρα!



  

Η μαμά στο σπίτι απλώνει 
τα ρούχα.

-Τα ζώα στο πάρκο 
συμπεριφέρονται παράξενα 

σήμερα,  λέει η Αθηνά
-Ίσως αισθάνονται σαν κι εμένα, 

της απαντά η μαμά. 
Νοιώθω μια ένταση στο κεφάλι.

Το βράδυ ο ουρανός έγινε ροζ 
και τα σύννεφα έχουν 
ασυνήθιστα σχήματα. 

-Κοίτα, μαμά!, λέει η Αθηνά. 
Τα σύννεφα φαίνονται αστεία. 

Εκείνο μοιάζει με 
ανεμοστρόβιλο!



  

Η Αθηνά πηγαίνει στο δωμάτιό της 
για να δει τα κατοικίδια ζώα της.

Η χελώνα της έχει ξυπνήσει και προσπαθεί 
να βγει από το ενυδρείο.

Το σκαθάρι έχει βγει από την τρύπα του.

Το χρυσόψαρο πηδά έξω απ΄ το νερό 
και κάνει τσιρίζοντας θορύβους.

Τα χάμστερ πλένονται και περιποιούνται.
Ξαφνικά το ένα σκούζει και δαγκώνει το άλλο.

Το παπαγαλάκι της συνεχώς τιτιβίζει, χτυπά 
τα φτερά του και πετάει στα σίδερα 

του κλουβιού,  
-Τι έπαθες; του λέει η Αθηνά. Θα χτυπήσεις!

Ανοίγει τις πόρτες τού κλουβιού του, κι εκείνο 
δεν πάει στον ώμο της, όπως συνήθως, 

αλλά πετάει έξω από το παράθυρο.



  

Ο μπαμπάς και η μαμά συζητάνε:
-Προσπάθησα να σου τηλεφωνήσω πολλές 

φορές σήμερα με το
κινητό, αλλά δε λειτουργεί καλά, 

λέει ο μπαμπάς. 
-Περίεργο!, λέει η μαμά. Χτύπησε αρκετές 

φορές, αλλά δε φαινόταν 
ότι κάποιος καλούσε! 

-Μήπως προσπαθούν να μας πουν κάτι; 
Ίσως έρχεται καταιγίδα, λέει ο μπαμπάς.

Ακούγεται θόρυβος στο παράθυρο. 
Είναι το παπαγαλάκι που χτυπά 

με το ράμφος του.
-Αχ! Είμαι πολύ χαρούμενη που γύρισες 

πίσω!, του φωνάζει η Αθηνά.
Μπαμπά, τα ζώα συμπεριφέρονται 

περίεργα σήμερα!



  

Ο μπαμπάς κοιτάζει έξω 
από το παράθυρο. 

-Παρατήρησες πόσο φωτεινά 
και κοντινά φαίνονταν τα αστέρια 

χθες το βράδυ; 
λέει στην Αθηνά.

Απόψε το φεγγάρι φαίνεται
μεγάλο και κόκκινο.
Το φεγγάρι ψιθυρίζει 

στα ζώα: 
-Νομίζω κάτι θα συμβεί!...

Ο ουρανός είναι κόκκινος, όπως όταν 
καίγονται δάση. Ξαφνικά άστραψε 

μια λάμψη και μερικά σκυλιά άρχισαν 
να ουρλιάζουν δυνατά. 

-Νιώσαμε ένα ηλεκτρικό σοκ, λένε 
στο σκυλάκι τής Αθηνάς, και τώρα υπάρχει 

μια περίεργη μυρωδιά. Κάτι έρχεται ...



  

Ενώ μιλά η μαμά, το φως τής λάμπας τού 
δωματίου γίνεται αμυδρό. Στην τηλεόραση απόψε 

άσπρες και χρωματιστές γραμμές κινούνται σε 
όλη την οθόνη. Μετά η εικόνα αλλάζει σχήμα και 
ξαφνικά η τηλεόραση αλλάζει μόνη της κανάλια. 

-Το ραδιόφωνο είχε κακή λήψη σήμερα, λέει η 
μαμά στον μπαμπά. Δεν μπορούσα να ακούσω 
μουσική ... Και το ψυγείο μια δούλευε, μια όχι, 

κάνοντας παράξενους θορύβους.

Από το κρεβάτι η Αθηνά κοιτάζει το ηλεκτρικό 
ρολόι της. Ο λεπτοδείκτης σταματά και μετά 

ξαφνικά κινείται προς τα εμπρός πολύ 
γρήγορα.

-Μαμά, λέει η Αθηνά, το ρολόι πηγαίνει 
γρήγορα! Αλλά όταν έρχεται η μαμά 

ξαναλειτουργεί κανονικά.
-Νομίζω ότι είσαι πολύ κουρασμένη, 

της λέει η μαμά.
-Όχι, μαμά, ΣΤ΄ ΑΛΗΘΕΙΑ το ρολόι 
πήγε γρήγορα!, λέει η Αθηνά.



  

Η Αθηνά πέφτει να κοιμηθεί και αρχίζει 
να ονειρεύεται.

Στο όνειρο μιλά με τα ζώα της:
-Γιατί όλα συμπεριφερόσασταν παράξενα σήμερα; 

τα ρωτά.
-Λυπάμαι που σε δάγκωσα, λέει το ένα χάμστερ 

στο άλλο. Αλλά φοβήθηκα τη φαγούρα, 
ήταν σα να με τρυπούσαν!

-Τα μάτια μου είχαν τόση φαγούρα, λέει η χελώνα.
-Τα μάτια μου πονούσαν και το δέρμα μου 

είχε φαγούρα, λέει το παπαγαλάκι.
-Το δέρμα μου είχε τόση φαγούρα στο νερό 

που πετάχτηκα έξω, λέει το χρυσόψαρο.

-Τι εννοείτε φαγούρα; ρωτά η Αθηνά.
-Είναι σα μικρό ηλεκτροσόκ, λέει ο γατάκι. 

Το αισθανόμαστε στις γλώσσες μας, τα μάτια,
 το δέρμα και τα πόδια. Οι κεραυνοί κάνουν 

το δέρμα μας αγριωπό και με πολύ φαγούρα. 
Όταν έρχεται καταιγίδα, τρίβουμε

τα πρόσωπά μας με τα πόδια μας. Έρχεται κάτι 
σαν κεραυνός, αλλά αυτή τη φορά πιστεύουμε 

ότι θα είναι μεγαλύτερο από μια καταιγίδα.



  

-Πλένω το πρόσωπό μου γιατί νιώθω 
φαγούρα. Έρχεται  τέρας ή κεραυνός; 

τραγουδά η γάτα.
-Τικ-τακ, τικ-τακ, λέει το ηλεκτρικό ρολόι. 

Αυτό το ηλεκτροσόκ σταμάτησε τους 
δείκτες μου και τους  άλλαξε ταχύτητα. 
Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η λάμπα, 

το ψυγείο και τα ζώα, νιώσαμε όλοι 
το ηλεκτροσόκ!

-Όλα το νιώθουμε κάπου-κάπου,
αλλά τώρα είναι πιο δυνατό.

Ίσως έρχεται ένα τέρας.
Δεν πρέπει να παίζουμε,
αλλά να ετοιμαζόμαστε 

για το τέρας.
-Ποιο τέρας; ρωτά η Αθηνά.



  

Μερικοί θρύλοι λένε για ένα μεγάλο γατόψαρο που 
ζει υπόγεια. Άλλοι λένε ότι ένας μεγάλος δράκος 

βγαίνει κάτω από τη γη και μουγκρίζει 
ανεβαίνοντας στον ουρανό, όπως ένα σύννεφο 

ανεμοστρόβιλου.
Μερικές φορές κινείται και ταρακουνά τη γη. 

Άλλοι μύθοι λένε ότι είναι μια μεγάλη χελώνα,
που κρατά στην πλάτη της τη Γη, και όταν θυμώνει 

το έδαφος κουνιέται, και όλοι τρέχουμε
σε ψηλότερα μέρη, γιατί ένα μεγάλο κύμα, 

που το λένε τσουνάμι, μπορεί να μας χτυπήσει 
στα χαμηλότερα μέρη.

-Δηλαδή μεγάλα ζώα ταρακουνάνε το έδαφος;
ρωτά η Αθηνά.

-Όχι, της απαντούν όλα μαζί. Αυτά είναι μόνο
αλληγορίες.

Αυτό που συμβαίνει πραγματικά...



  

...είναι ότι ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται 
από διάφορα μέρη τού Γαλαξία, ηλεκτρίζει 

την ατμόσφαιρα, προκαλεί τους κεραυνούς 
και το σέλας, αναστατώνει το μάγμα...



  

και έτσι γίνονται σεισμοί, τσουνάμι 
και ηφαιστειακές εκρήξεις....



  

Έξω από το δωμάτιό τής Αθηνάς 
μια ορχιδέα σε ένα βάζο αρχίζει 

να ταλαντεύεται σιγά, 
αλλά χωρίς  να υπάρχει άνεμος.

Η μιμόζα τής μαμάς κλείνει τα φύλλα της 
και γέρνει τα κλαδιά της.

Στην τηλεόραση η εικόνα γίνεται 
ασπρόμαυρη.

Όλα τα ζώα αρχίζουν να κουνιούνται...
-Το τέρας ΕΡΧΕΤΑΙ! Γρήγορα! Κρυφτείτε! 

Βοήθεια!
Το σκυλάκι φροντίζει για την Αθηνά!

Το σκυλάκι τραβά το μανίκι τής Αθηνάς:
-Αθηνά, μπες κάτω από το κρεβάτι!
-Πού πάτε όλοι; φωνάζει η Αθηνά.
-Δε μου αρέσει αυτό το κρυφτούλι!

-Ωχ, το τέρας, ο σεισμός!



  

Κάτι πέφτει στο πάτωμα και σπάει.
-Μαμά, μπαμπά!, φωνάζει η Αθηνά.

-Εδώ είμαστε, αγάπη μου, λέει η μαμά. 
-Ευτυχώς που στερεώσαμε τα βαριά 

πράγματα, λέει ο μπαμπάς, αλλιώς πολλά 
μπορεί να έσπαζαν. 

Σύντομα το ταρακούνημα σταματά, 
και ακολουθεί ένας άλλος σεισμός,

 πολύ μικρότερος.

-Γαβ! και κουνά την ουρά 
το σκυλάκι! Βλέπω 

μερικά κουτιά με 
σκυλοτροφή!

-Βλέπεις Αθηνά, είμαστε 
ασφαλείς!, 

λέει ο μπαμπάς.
-Στερεώσαμε τα 

πράγματα για να μην 
πέσουν κάτω. Έχουμε 

ένα σακίδιο με εφόδια για 
κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, τροφίμα και 

νερό. Κοίτα!  



  

Η επόμενη μέρα είναι ωραία! 
-Πάμε μια βόλτα στο πάρκο!, λέει ο μπαμπάς.

-Γαβ! φωνάζει το σκυλάκι, μόλις ακούει τη λέξη 
βόλτα!

-Πα, πα, πα! Κανένας δεν τραυματίστηκε από το 
σεισμό, έτσι; ρωτά η μαμά πάπια το σκυλάκι. 

-Σε ευχαριστώ για την ερώτηση!, της απαντά 
αυτό. Κανένας δεν τραυματίστηκε! Προφύλαξα 

την Αθηνά! 
Αυτή τη φορά όλα είναι διαφορετικά στο πάρκο: 

τα ψάρια κολυμπούν ευτυχισμένα γύρω στη 
λιμνούλα. Οι πάπιες παίζουν στο νερό. Δεν 
στριφογυρίζουν σκουλήκια πάνω στο χώμα. 
Το παπαγαλάκι μένει ευτυχώς στον ώμο τής 

Αθηνάς.



  

Εκείνη τη νύχτα Αθηνά βλέπει ένα άλλο όνειρο.
Ονειρεύεται ότι η ίδια και τα ζώα είναι σεισμικοί προγνώστες!.

-Καλησπέρα σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Η Αθηνά και οι βοηθοί της, 
σας μεταφέρουν τις τελευταίες πρόβλεψεις σεισμών. Υπάρχουν 
ισχυρά ηλεκτρικά πεδία κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, το Τόκιο, το 

Πεκίνο και την Κωνσταντινούπολη. Βεβαιωθείτε ότι τα έπιπλά σας 
είναι στερεωμένα με ασφάλεια και ότι έχετε έτοιμο ένα σακίδιο 

έκτακτης ανάγκης για σεισμό! Να είστε σε εγρήγορση για 
τσουνάμι!

-Γαβ, γαβ! Τσίου, τσίου!, συμφώνησαν το σκυλάκι και το 
παπαγαλάκι!

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



  



  



  



  

Οδηγίες προστασίας από κεραυνούς
Σε περίπτωση καταιγίδας, μη βγαίνετε έξω. Παραμείνετε μέσα στο σπίτι και αποφύγετε να έχετε επαφή με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, υδραυλικά εξαρτήματα και τηλέφωνα κινητά και σταθερά (απενεργοποιήστε το κινητό σας).
Αν είστε έξω κατά την διάρκεια καταιγίδας, προσπαθήστε να μεταβείτε σε χώρο παρόμοιο με τους παρακάτω:
Αν βρίσκεστε σε κατοικημένη περιοχή, μπείτε σε ένα σπίτι ή άλλο μεγάλο κτίριο (κατά προτίμηση με μεταλλική οροφή), και μην 
ακουμπάτε σε μεταλλικά μέρη του.
Πηγαίνετε σε ένα υπόγειο χώρο, όπως μετρό, τούνελ, σπήλαιο.
Μπείτε σε κάποιο κλειστό όχημα με μεταλλική οροφή, όπως τρένο, αυτοκίνητο, λεωφορείο, κτλ., και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά 
μέρη του.
Μπείτε σε κλειστή βάρκα ή πλοίο με μεταλλική οροφή ή με αντικεραυνική προστασία.
Πηγαίνετε σε κάποιο δρόμο ο οποίος είναι τριγυρισμένος από ψηλά κτίρια.
Αν είναι δυνατόν ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τους παρακάτω χώρους, οι οποίοι θα σας προσφέρουν λίγη ή καθόλου προστασία από κεραυνούς:
Μικρά απροστάτευτα κτίρια, αχυρώνες, υπόστεγα.
Σκηνές και προσωρινά καταφύγια.
Οχήματα ανοιχτά ή με μη-μεταλλική οροφή.
Οι παρακάτω χώροι είναι άκρως επικίνδυνοι και πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο:
Κορυφές βουνών, λόφων, και ταράτσες κτιρίων, ώσπου να καταφέρουμε να βάλουμε σε κάθε βουνοκορφή ένα αλεξικέραυνο!
Υπαίθριοι αθλητικοί χώροι, γήπεδα.
Υπαίθρια πάρκινκ.
Πισίνες, λίμνες και παραλίες.
Μεταλλικοί φράχτες, απλώστρες ρούχων, εναέρια καλώδια, σιδηροδρομικές γραμμές ή άλλες μεταλλικές οδεύσεις που μπορούν να 
μεταφέρουν τον κεραυνό.
Μεμονωμένα δέντρα.
Είναι επίσης πολύ επικίνδυνο να βρίσκεστε μέσα ή πάνω στα παρακάτω κατά την διάρκεια καταιγίδας:
Ανοιχτά τρακτέρ και άλλα γεωργικά οχήματα στο ύπαιθρο.
Αυτοκινητάκια του γκολφ, μηχανάκια, ποδήλατα.
Ανοιχτές βάρκες (χωρίς κατάρτι).
Δεν είναι πάντα δυνατό να επιλεγεί η τοποθεσία που θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή προστασία από κεραυνό. Ακολουθήστε 
λοιπόν τις κάτωθι οδηγίες αν έχετε την δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας προφύλαξης:
Βρείτε μία χαμηλωμένη περιοχή - αποφύγετε κορυφές και ψηλά μέρη.
Βρείτε ένα πυκνό δάσος - αποφύγετε μεμονωμένα δέντρα.
Βρείτε ένα κτίριο, σκηνή ή άλλο καταφύγιο σε χαμηλή περιοχή - αποφύγετε απροστάτευτα από κεραυνό κτίρια και καταφύγια σε 
υψηλές περιοχές.
Αν είστε στο ύπαιθρο κατά την διάρκεια καταιγίδας και δεν υπάρχει δυνατότητα μετάβασής σας σε κάποιο προστατευτικό χώρο, 
παρόμοιο με αυτούς που αναφέρονται παραπάνω:
Γονατίστε και σκύψτε μπροστά, ακουμπώντας τα χέρια σας στα γόνατά σας.
Μην ξαπλώσετε ή μην ακουμπήσετε τα χέρια σας στο έδαφος.
Μην κρατάτε ομπρέλα.
Απενεργοποιήστε το κινητό σας.
Μην στέκεστε όρθιοι!



  



  



  



  



  



  

Επειδή οι θολωμένοι παράσιτοι μπορεί να μη μας αφήσουν 
να αποτρέψουμε σεισμούς-ηφαιστειακό χειμώνα, ας αφήσουμε 
τουλάχιστον παρακαταθήκη στα παιδιά την κατασυκοφαντημένη 
από τους ΑΠΟΔΑΣΩΤΕΣ γενοκτόνους Κάιν, 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ στους ΔΑΣΙΚΟΥΣ βιοτόπους της 
αιγοτροφία:



  



  



  



  



  



Από  τα  βιβλία  τού  δρα  Motoji Ikeya,  καθηγητή  στο  πανεπιστήμιο  τής  Οζάκα: Earthquakes  and 
Animals, from Folk Legends to Science,  και το προγνωστικό βιβλίο για παιδιά: What are our pets 
trying to tell us? -  http://motoji-ikeya.jpn.cx/quakesandpets/index.html.

Συνοπτικός πίνακας 1: Πρόδρομα φαινόμενα αρκετές ώρες ή ημέρες πριν από τους σεισμούς

Ουρανός και  ατμόσφαιρα φώτα στην ατμόσφαιρα, φωτοστέφανο στον ήλιο (άλως), σύννεφα ή ομίχλη, κίτρινος 
ουρανός, μικρά ουράνια τόξα, επίμηκες ή κόκκινο φεγγάρι

Ζώα
φεύγουν από την περιοχή τού επικέντρου, ασυνήθιστα ανήσυχα, μερικά βγαίνουν 
ξαφνικά από χειμερία νάρκη με πανικό. Στην Άκουιλα το 2009, οι βάτραχοι έφυγαν 
ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ πριν από το σεισμό, και οι αλαζονικές υπηρεσίες  ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ…

Φυτά ανθίζουν εκτός εποχής ή κλείνουν τα φύλλα τους ή μαραίνονται, ταλαντεύονται στην 
όρθια θέση, κλείνουν τα φύλλα τους

Ηλεκτρικές συσκευές δυσλειτουργούν, ανοιγοκλείνουν μόνες τους ή κάνουν περίεργους θορύβους
Στεριά και θάλασσα ηλεκτρομαγνητικά ρεύματα στη γη, υπόκωφοι θόρυβοι, ανύψωση στάθμης νερών
Πηγές/πηγάδια θόλωμα νερών, αλλαγές σε στάθμη/θερμοκρασία /συγκέντρωση ραδονίου

Πίνακας 2: ασυνήθιστη συμπεριφορά ζώων, που έχει αναφερθεί πριν από σεισμούς
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ νευρικά, ανήσυχα, πανικόβλητα, ενεργούν 'σαν τρελά'

άνθρωποι με πονοκέφαλο, ναυτία, τάση για εμετό, ζάλη, ίλιγγο, καρδιακές ενοχλήσεις, νευρικές 
διαταραχές, υστερία

σκύλοι
γαβγίζουν δυνατά, κλαψουρίζουν πολύ, ανήσυχοι, κάνουν σα να εντόπισαν κάποιον αόρατο 
εχθρό, πανικοβάλλονται και δαγκώνουν τους ιδιοκτήτες τους ή τους σπρώχνουν έξω από το 
σπίτι, ουρλιάζουν ασταμάτητα

γάτες ανήσυχες, νιαουρίζουν αξιοθρήνητα, παίρνουν τα γατάκια έξω, ανεβαίνουν σε ψηλά δέντρα, 
συσπούν τα αυτιά ή τα γυρίζουν προς τα πίσω, φεύγουν από το σπίτι για μέρες, εξαφανίζονται

ποντίκια πανικόβλητα, κάνουν θόρυβο, τρέχουν κατά μήκος καλωδίων, εξαφανίζονται
άλογα χτυπάνε τα πόδια, ξεφυσάνε, τρέμουν, πηδάνε, τρέχουν, πέφτουν στο έδαφος
αγελάδες μουγκρίζουν, μαζεύονται όλες μαζί, τρέχουν πανικόβλητες
χοίροι δαγκώνονται μεταξύ τους, σκάβουν κάτω από φράχτες, πάνε να σκαρφαλώσουν σε τοίχους
ελάφια φεύγουν από τα δάση, δε φοβούνται και πηγαίνουν προς τους ανθρώπους, τρέχουν άσκοπα
κουνέλια πηδούν και τρέχουν
θαλ. ελέφαντες κολυμπούν ταραγμένοι σε ζικ-ζακ, κάνουν φασαρία  έξω από το νερό,  δεν τρώνε
δελφίνια νευρικά, δεν υπακούουν, πηδούν έξω από το νερό
νυχτερίδες πετάνε τη μέρα
ΠΟΥΛΙΑ σταματάνε το κελάηδημα, ανήσυχα, κρώζουν παράξενα, μερικά πεθαίνουν
κοτόπουλα φτεροκοπούν,  κρώζουν τρομαγμένα, πετάνε προς τις στέγες. Οι πετεινοί κρώζουν τη νύχτα
κότες κάνουν λίγα ή καθόλου αυγά 
πάπιες δεν μπαίνουν σε νερό, κρώζουν, ενεργούν επιθετικά, δαγκώνουν ανθρώπους
σπουργίτια φτεροκοπούν σε κοπάδια, σταματάνε το κελάηδημα
γλάροι πετούν κρώζοντας μακριά από τη θάλασσα προς τη στεριά
παπαγάλοι τσιρίζουν, φτεροκοπούν, πετάνε τη νύχτα, κάθονται σε συρμάτινους φράχτες, πεθαίνουν
ΕΡΠΕΤΑ βγαίνουν από τη χειμέρια νάρκη
κροκόδειλοι φωνάζουν, βγαίνουν από το νερό ή τα κλουβιά τους
φίδια βγαίνουν από τη χειμέρια νάρκη, μαζεύονται σε σύδεντρα μπαμπού το καλοκαίρι
χελώνες βγαίνουν από τη χειμέρια νάρκη, σκαρφαλώνουν η μια πάνω στην άλλη πανικόβλητες, τρέχουν
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ αφήνουν τη θάλασσα και έρπουν στην ακτή, ενώ πολλά πεθαίνουν

καβούρια μαζεύονται, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, πηδούν έξω από το νερό, κινούνται βίαια, 
αναποδογυρίζουν, πεθαίνουν.

ψάρια μεγ. βάθους εμφανίζονται στην επιφάνεια, δεν τρώνε ή κινούνται προς τα ποτάμια
χέλια συνωστίζονται στην ακτή, εξαφανίζονται
ΖΩΥΦΙΑ
μυρμήγκια φεύγουν από τις φωλιές τους με τα αυγά τους, ομαδοποιούνται, μπαίνουν σε σπίτια
μέλισσες εγκαταλείπουν σαν τρελές τις κυψέλες, βουΐζουν ταραγμένες και τσιμπούν επιθετικά
κατσαρίδες συνωστίζονται δίπλα σε μεταλλικά αντικείμενα
λιβελούλες μαζεύονται και πετούν στην ίδια κατεύθυνση
γεωσκώληκες βγαίνουν από το υπέδαφος και ομαδοποιούνται
μύγες μαζεύονται και κολλάνε σε ιδρωμένο δέρμα, πετούν κυκλικά
μεταξοσκώληκες ισιώνουν ασυνήθιστα



Πίνακας 3: προσεισμική συμπεριφορά φυτών 
πρόωρη ανθοφορία συμπεριφορά
πατάτες δυο μήνες πρόωρη ανθοφορία
βερίκοκα 6 εβδομάδες ανθίζουν το χειμώνα
πρόωρη καρποφορία
ρύζι μερικές εβδομάδες νωρίτερα μικρότερα φυτά, φύλλα με ραβδώσεις
ασυνήθιστες κινήσεις
ορχιδέες την προηγούμενη μέρα κινούνται χωρίς άνεμο
μιμόζες λίγο πριν ή την ώρα τού σεισμού κλείνει τα φύλλα και γέρνει
φύλλα λίγο πριν κινούνται χωρίς άνεμο

Πίνακας 4: Δυσλειτουργία οικιακών ηλεκτρικών συσκευών πριν από σεισμούς
συσκευή πρόβλημα
πλοηγοί αυτοκινήτων διακύμανση του δείκτη
ρολόγια χαλαζία (quartz) σταματάνε ή ο μεγάλος δείκτης κινείται γρήγορα εμπρός-πίσω ή καθυστερημένα
λάμπες φθορισμού εξασθένιση του φωτός, όπως κατά τη διάρκεια καταιγίδας
ενδοεπικοινωνίες Βουΐζουν ή σταματάνε να λειτουργούν
κινητά τηλέφωνα κουδουνίζουν χωρίς να έχουν δεχτεί κλήση, κάνουν περίεργους θορύβους ή σταματάνε
ραδιόφωνα (ΑΜ) ανοιγοκλείνουν τυχαία, κάνουν δυνατούς και παλμικούς θορύβους
ψυγεία περίεργοι θόρυβοι

τηλεοράσεις ανοιγοκλείνουν τυχαία, τρεμοπαίζει η οθόνη με κηλίδες, γραμμές, παραμόρφωση 
εικόνας, άσπρες ζώνες, έγχρωμες εικόνες γίνονται ασπρόμαυρες, κανάλια αλλάζουν

Πίνακας 5: Πρόδρομα φαινόμενα στον ουρανό και την ατμόσφαιρα
φαινόμενα προσεισμικά σεισμικά
σεισμικά φώτα (EQL) μια μέρα ως λίγες ώρες πριν λάμψεις και φωτεινά τόξα
σεισμική ομίχλη (EQF) λίγες ώρες ή αμέσως πριν ξαφνική πυκνή ομίχλη
σεισμικό νέφος (EQC) οκτώ μέρες πριν σύννεφο σαν 'δράκος'
κίτρινος ουρανός την προηγούμενη μέρα σκοτεινιάζει
μικρά ουράνια τόξα μερικές μέρες πριν
άλως στον ήλιο μια μέρα ως λίγες ώρες πριν
επίμηκες ή κόκκινο φεγγάρι την προηγούμενη μέρα
άστρα φαίνονται πιο κοντά την προηγούμενη μέρα
Οι προηγούμενοι πίνακες στη σκοταδιστική Κίνα χρησιμοποιούνται επιλεκτικά: βλ.  στο Haicheng-1975-NAI-
σώθηκαν εκατ. χιλιάδες, στο γειτονικό Tangshan-1976-OXI-χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες...
Η ιστοσελίδα τού κορυφαίου κλιματολόγου Piers Corbyn, με άλλη προγνωστική μέθοδο :  
www.weatheraction.com. - Δικάζονται στην Ιταλία τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ αλαζονικά μέλη τής Επιτροπής για τους 
μεγάλους κινδύνους, τα οποία συνεδρίασαν στις 31 Μαρτίου 2009 στην Άκουιλα, έξι ημέρες πριν από το σεισμό που 
στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους και αφήνοντας παράλληλα άστεγους περισσότερους από 
80.000. Λαός και δικαστές τούς κατηγορούν ότι έδωσαν υπερβολικά καθησυχαστικές πληροφορίες στον πληθυσμό, 
ο οποίος θα μπορούσε να είχε λάβει μέτρα για να προστατευθεί, αν ήταν σωστά ενημερωμένος: αφού παραδέχονται 
ότι ΔΕΝ μπορούν να προβλέψουν τους σεισμούς, τότε πώς ξέρουν κάθε φορά ότι 'δεν' θα ακολουθήσει 
καταστροφικότερος;  - Ο σεισμολόγος που προειδοποίησε 89 ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ κυβερνήσεις ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ πριν, για το 
μεγάλο σεισμό των 9 ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011 στην Ιαπωνία: http://geochangemag.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=79:forecast-provided-by-gnfe-for-strong-japan-earthquake-m89-of-
11032011-has-been-confirmed&catid=2:community-news&Itemid=10. Λόγω της ανυπολόγιστης ακόμα 
ραδιενεργής τραγωδίας τής Φουκουσίμα και των αποβλήτων τους, πρέπει να ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΑ τα 900 
ραδιενεργοκτόνα εργοστάσια! http://aftarkia.wordpress.com. 
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. http://www.phy.olemiss.edu/~jgladden/phys510/spring06/Gurevich.pdf.
Μήπως γι΄αυτό δε γίνονται σεισμοί ακριβώς εκεί όπου υπάρχουν πολλά αλεξικέραυνα;
Ηλεκτρικές εκλάμψεις προς τη Γη προκαλούν σεισμούς -  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.
Μήπως όπως εκτρέπουμε τους κεραυνούς με τα αλεξικέραυνα, μπορούμε το ίδιο και με  το ρεύμα που 
διεγείρει το μάγμα; Είμαστε ΟΛΟΙ υποψήφιοι ΑΣΤΕΓΟΙ λόγω αυξανόμενων ΣΕΙΣΜΩΝ-ηφαιστειακών εκρήξεων, 
αν δε συνεργαστούμε ΑΜΕΣΑ για την εφικτή ΑΠΟΤΡΟΠΗ τους και για αλεξικέραυνα στις βουνοκορφές, για να 
σώσουμε δάση και ποτάμια!
Οι ηφαιστειακές εκρήξεις προκαλούνται από ΓΑΛΑΞΙΑΚΟ ηλεκτρικό ρεύμα! - Explosive volcanic eruptions 
triggered by cosmic rays - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X10001966.


