
Μηα θπζηνινγηθή κέξα 

πάλσ από ηελ Μάγρε 

 



Καη  ηελ   

Ιηαιία 



Γαλλία 

 

Αγγλία 

 

Χημικά  ίτνη 

 

Πεηξάκαηα 

ειέγρνπ ηνπ 

θιίκαηνο πάλσ 

από ηελ Μάγρε 

 



Αγγλία 

 

Γαλλία 

 

Χημικά ίτνη 

 

 



Χημικά ίτνη …θαη πάλσ από 

ηελ Ιηαιία 

(Σαξδελία) 

 



Χημικά ίτνη 



Χεκηθά ίρλε 

 

Νόηηα  Ιηαιία 

 



Τη είλαη νη ρεκηθέο γξακκέο ;  

 

Είλαη γξακκέο ελαησξήκαηνο από : 

                                             βάξην  

                                             αινπκίλην   

                                            θαη πνιπκεξή ( ηλίδηα ) ππξηηίνπ 

  πνπ απειεπζεξώλνληαη θαηά ρηιηάδεο ηόλνπο ζε όινπο ηνπο νπξαλνύο ηνπ     

θόζκνπ από αεξνπιάλα κε θαηάιιειν εμνπιηζκό  

  

 



Εμνπιηζκόο απειεπζέξσζεο ησλ ρεκηθώλ 

νπζηώλ 

 



Αεξνπιάλα πνπ ςεθάδνπλ ηηο ρεκηθέο νπζίεο 

 



Άιια 

παξαδείγκαηα 

 

 



Δελ είλαη αεξνζθάθε αεξνγξακκώλ. 

Τα αεξνζθάθε αεξνγξακκώλ δελ πεηάλε ζε ζρεκαηηζκνύο , νύηε αθνινπζνύλ ηέηνηεο πνξείεο . 

 



Δελ θάλνπλ ζρέδηα … 

 

 

 

 

 

 Δελ ζβήλνπλ θαη επαλεθθηλνύλ 

ηνπο θηλεηήξεο … 



 

Οη θπβεξλήζεηο , όηαλ ξσηήζεθαλ από πνιίηεο ή νξγαλώζεηο : 

   γεληθά αγλόεζαλ ην εξώηεκα ( Ιηαιία , Γαιιία , ... ) 

  όηαλ απάληεζαλ, έδσζαλ αόξηζηεο απαληήζεηο, όπσο 

                    όηη είλαη κέξνο ησλ εξεπλώλ γηα ην θαηλόκελν ηνπ     

          ζεξκνθεπίνπ (USA) 

                    όηη είλαη κέξνο ησλ εξεπλώλ γηα  ηελ αληηκεηώπηζε ηεο  

           ηξνκνθξαηίαο  ( Γεξκαλία ) 

 

 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα εξεπλνύλ ηνλ ηξόπν ειέγρνπ  ηνπ θιίκαηνο  θαηά 
βνύιεζε. 

 



Παξεκπόδηζε 

βξνρήο πάλσ από 

ηελ Αδξηαηηθή 

 



Πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ελόο 

θπθιώλα 

 



Η ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηνπ θιίκαηνο ηζνδπλακεί κε ηελ θαηνρή ελόο όπινπ 

καδηθήο θαηαζηξνθήο απείξσο πην ηζρπξνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ από ηα 
ππξεληθά όπια : 

 

  ηα ππξεληθά όπια θαηαζηξέθνπλ θαη κνιύλνπλ κε αθηηλνβνιία  ηα 

πάληα ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπο : ηα έκβηα όληα , ην έδαθνο θαη 

ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο  ( πεηξέιαην , κεηαιιεύκαηα θιπ. )  

 

 ε μεξαζία , νη πιεκκύξεο , νη θπθιώλεο  θαηαζηξέθνπλ «κόλν» ηα 

έκβηα όληα , αιιά αθήλνπλ αλέγγηρηεο ηηο  πινπηνπαξαγσγηθέο 

πεγέο , ζηελ δηάζεζε ησλ « θπξίαξρσλ ηνπ θιίκαηνο » 

 

 

 

επίζεο , κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε 
ηεο θνηλήο γλώκεο (  ε δξάζε ηνπ όπινπ δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί 

από κηα θπζηθή θαηαζηξνθή ) . Αλ πρ. μεξαζία  πιήμεη κηα 

πεξηνρή , απηή ζα απνδνζεί ζε θπζηθά αίηηα θαη όρη ζε έλα θξάηνο 

πνπ ζέιεη λα νηθεηνπνηεζεί ηνλ πινύην ηεο πεξηνρήο απηήο . 



Εηθόλεο από ην 
έδαθνο, ιίγν κεηά  

ηνλ ςεθαζκό  ησλ 
ρεκηθώλ νπζηώλ                          



Σηελ ζπλέρεηα ν άλεκνο ηα δηαζθνξπίδεη , θαη ζε ιίγεο 

ώξεο ( 3 - 4 ) …  

 

.. ζρεκαηίδνληαη 

ηερλεηά ζύλλεθα 
από ζθόλε , πνπ 

θξύβνπλ ηνλ ήιην 

 



Τα ηερλεηά ζύλλεθα 
ηξηδίδνπλ εμαηηίαο ηεο 

ζθόλεο πνπ ηα 

δεκηνύξγεζε 





Έρνπλ ζρήκα θαη ζύζηαζε 

δηαθνξεηηθή από ηα θπζηθά 
ζύλλεθα … 



…αλάινγα κε ηηο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο 



…θαη ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ νπνία 

ππνβάιινληαη 

(ζύλλεθα βνκβαξδηζκέλα κε 

κηθξνθύκαηα – Project  H.A.A.R.P)  









Σύλλεθα κε ηξύπεο… 



...από ηηο νπνίεο ηη 

πέθηεη ; 



Ίρλε ρεκηθήο ζθόλεο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ζθηέο νη νπνίεο 
δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ  



Σύλλεθα πνπ ζρεκαηίδνπλ : 

 

 

 

   γσλίεο !!! 

ζθαίξα !! 

;;; 



Τα ρεκηθά πξντόληα  γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηερλεηώλ ζύλλεθσλ  κπνξνύλ λα 

αγνξαζηνύλ ειεύζεξα από ην δηαδίθηπν… 



…θαη κπνξείηε λα βξείηε εμεηδηθεπκέλεο ζπκβνπιέο !!! 



Πξνθαλώο , νη ζθόλεο απηέο απειεπζεξνύκελεο ζηελ αηκόζθαηξα είλαη 
πάξα πνιύ επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία . Απηό ζπκβαίλεη δηόηη : 

 Όλες προκαλούν αναπνεσστικά προβλήματα 

 Τα πνιπκεξή είλαη ηλίδηα ππξηηίνπ, θαη ε εηζπλνή ππξηηίνπ 

πξνθαιεί ηελ ζηιίθσζε 

 Η ζθόλε αινπκηλίνπ 

 βξαρππξόζεζκα , επηδξά αξλεηηθά ζηελ κλήκε θαη ζηελ 

ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο  

 καθξνπξόζεζκα , πξνθαιεί ζπκπηώκαηα παξόκνηα κε ηελ 

λόζν Alzheimer  

 

 

Η ζθόλε βαξίνπ πξνθαιεί  

 ρξόληα θόπσζε ( κέζσ ρξόληαο αύμεζεο ηνπ κπηθνύ ηόλνπ ) 

 θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο , απμάλνληαο ηελ 

πηζαλόηεηα λόζεζεο 



Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ιέμεηο Scie chimiche θαη  Chemtrail . 

 

Σην  YouTube ππάξρνπλ πνιιά ζρεηηθά film θαη εηδηθόηεξα έλα πνπ δηδάζθεη 

ηνλ ηξόπν δηάθξηζεο ησλ απιώλ θαη αζώσλ ζύλλεθσλ ζπκπύθλσζεο 
(Contrail), πνπ παξάγνληαη από ηα αεξνζθάθε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο , από ηα ρεκηθά ίρλε (Chemtrail) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θιίκαηνο . 

  

Καιέο ηζηνζειίδεο εηζαγσγήο ζην αληηθείκελν είλαη : 

ζηα  

ηηαιηθά:      

 

www.sciechimiche.org/ 

ζπκπιεξσκαηηθή ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηα ρεκηθά ίρλε 

ζηα 

αγγιηθά : 

www.rense.com/politics6/chemdatapage.html 
πεξηέρεη κηα κεγάιε ζπιινγή links πάλσ ζην αληηθείκελν 

 

Παξαθαιώ λα δηαδώζεηε ην ληνθνπκέλην απηό !! 
 

http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html
http://www.sciechimiche.org/
http://www.rense.com/politics6/chemdatapage.html

