5 Δεκεμβρίου 2010, Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής (ΕΩΚ).

Όλη η αλήθεια για τους αεροψεκασμούς!...
Συνέντευξη με τον Νίκο Κατσαρό.
Ένας διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, ο Δρ. Νίκος
Κατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης στον «Δημόκριτο»,
π. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, π. Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και π. Πρόεδρος του
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), απαντά με την
αποκλειστική συνέντευξή του που ακολουθεί, στο φλέγον
ερώτημα...
«Αν κάποιοι πραγματοποιούν αεροψεκασμούς με
μυστηριώδη αεροπλάνα που πετούν συχνά στον ελληνικό εναέριο χώρο, είναι επικίνδυνοι για
τους Έλληνες και το περιβάλλον οι ψεκασμοί αυτοί (που πιστεύεται ότι είναι «χημικοί»), από
ποιους γίνονται και για ποιον σκοπό; Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Δρ. Κατσαρού στον
συνεργάτη μας Κώστα Παπαπαναγιώτου έχει ως ακολούθως.
- Δρ. Κατσαρέ, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον ουρανό λευκές «ουρές» (νεφοειδείς
γραμμές) που αφήνουν πίσω τους ορισμένα αεροπλάνα. Γι’ αυτές τις παράξενες «ουρές», που
παραμένουν στον ουρανό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγονται πολλά και διάφορα, ενώ
κυρίως υποστηρίζεται ότι «κάποιοι μας ψεκάζουν ανηλεώς και με συγκεκριμένους στόχους».
Κατά την γνώμη σας τι ακριβώς συμβαίνει;
- Πράγματι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ή βρίσκονται στην Αθήνα και την Αττική, τη
Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης και σε άλλες πόλεις και
περιοχές της Ελλάδος, παρατηρούν - ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό - αυτές τις «ουρές» για τις
οποίες με ρωτάτε. Τις αφήνουν, όπως είπατε, ορισμένα αεροπλάνα και δεν εξαφανίζονται σε
μερικά λεπτά, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά διατηρούνται στον ουρανό για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δηλαδή επί ώρες, απλώνονται σιγά - σιγά και κάποιες φορές σχηματίζουν ένα
εκτεταμένο ουράνιο «πέπλο». Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
στην Κύπρο, τη γειτονική Ιταλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και σχεδόν σε κάθε χώρα
του ΝΑΤΟ. Είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να παρατηρείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία
δέκα χρόνια και προκαλεί όχι μόνο πολλές συζητήσεις και εικασίες αλλά και μεγάλη ανησυχία,
καθώς επαναλαμβάνεται με μεγάλη συχνότητα.
- Μετά τα προαναφερθέντα, θα μας πείτε τι περιέχουν αυτές οι «ουρές» που επεκτείνονται και
γίνονται ουράνιο «πέπλο»; Κι ακόμη, τι είδους αεροπλάνα τις αφήνουν;
- Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι περιέχουν αυτές οι «ουρές», αλλά σίγουρα
περιέχουν κάποια χημικά στοιχεία και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως «χημικές ουρές». Πάντως,
πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν εμφανίσει πονοκεφάλους, ζαλάδες, κακοδιάθεση ή και
συμπτώματα γρίπης μετά από την εμφάνισή τους στον ουρανό, πολύ ψηλά πάνω από τα
κεφάλια τους. Και οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ότι «μας ψεκάζουν με χημικά», ενώ
εύλογα ερωτούν «ποια είναι τα χημικά αυτά» και «κατά πόσον είναι επικίνδυνα». Από αναλύσεις
που έγιναν μέχρι τώρα από ορισμένες ομάδες ή πανεπιστήμια, παρατηρήθηκε ότι το
δημιουργημένο από αεροψεκασμούς ουράνιο «πέπλο» περιέχει σωματίδια αλουμινίου ή
βαρίου σε ποσότητες που φυσιολογικά δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο έδαφος, ούτε
στο νερό. Ιδιαίτερα το βάριο είναι χημικό στοιχείο που δεν πρέπει να βρίσκεται στην επιφάνεια
του εδάφους. Το επισημαίνω αυτό.
Τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω τους τις «χημικές ουρές», κάνοντας τους πάντες να
ανησυχούν, είναι συνήθως τύπου KC 10 ή KC 135 και δεν φέρουν διακριτικά, ενώ κανείς δεν
γνωρίζει από πού απογειώνονται ή πού προσγειώνονται. Το πιθανότερο είναι να απογειώνονται
από στρατιωτικά αεροδρόμια και να προσγειώνονται σ’ αυτά, οπότε και δεν κοινοποιούνται τα
διαγράμματα των πτήσεών τους. Συγχρόνως, κανένας διεθνής οργανισμός (ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή
Ένωση, ΟΗΕ κλπ.) ή χώρα (ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς κ.ά.) δεν παραδέχεται επισήμως ότι
πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αεροψεκασμοί. Έχουν, όμως, ανεπισήμως αφήσει να
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διαρρεύσει, ότι οι «ουρές» των αεροπλάνων περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο και
πως οι εν λόγω αεροψεκασμοί γίνονται για να αντιμετωπιστεί το «φαινόμενο του θερμοκηπίου»,
δηλαδή της κλιματικής αλλαγής.
Εάν πράγματι αυτό συμβαίνει, τότε το καύσιμο των αεροπλάνων που πραγματοποιούν
τους αεροψεκασμούς περιέχει σωματίδια αλουμινίου και βαρίου, τα οποίαν όταν εξέρχονται μαζί
με τα καυσαέρια κάθε αεροσκάφους ανακλούν τις ακτίνες του ηλίου και έτσι εισχωρεί λιγότερη
ηλιακή ακτινοβολία στην Γη, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του πλανήτη,
δηλαδή το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Έχουν γίνει μάλιστα υπολογισμοί, ότι εάν
ανακλασθεί το 1% της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη, τότε τα επόμενα
πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει
ότι δεν θα αυξηθεί το λιώσιμο των πάγων, δεν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Και
συγχρόνως δεν θα πληρώνουμε τον φόρο διοξειδίου του άνθρακος κλπ.
Όπως γνωρίζουμε, οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο και έκτοτε
προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης του «φαινομένου του θερμοκηπίου».
Μάλιστα, ο πατέρας της ατομικής βόμβας υδρογόνου Eduard Teller είχε δημοσιεύσει μια
εργασία στην οποία πρότεινε την αποτροπή του «φαινομένου του θερμοκηπίου» με την
ελευθέρωση στην ατμόσφαιρα σωματιδίων που θα ανακλούσαν το ηλιακό φως. Αλλά και ο Paul
Crutzen, που βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ στην δεκαετία του ’80, σε πρόσφατη
δημοσίευσή του ανέφερε ότι εάν ελευθερώσουμε σωματίδια (όπως σωματίδια του θείου) στην
ατμόσφαιρα, θα μιμηθούμε τις εκρήξεις ηφαιστείων (όπως αυτό του Pinatubo) και έτσι θα
αποτρέψουμε τις σοβαρές επιπτώσεις του «φαινομένου του θερμοκηπίου».
- Εάν είναι έτσι, τότε γιατί οι… «δράστες» των αεροψεκασμών δεν αναγνωρίζουν επίσημα ότι
πραγματοποιούν αυτά τα πειράματα για το καλό της ανθρωπότητας; Μήπως Δρ. Κατσαρέ
συμβαίνει κάτι άλλο;
- Αρχικά πρέπει να πούμε, ότι το αλουμίνιο και το βάριο είναι υλικά που όταν πέσουν στο
έδαφος μολύνουν ανθρώπους, υδροφόρο ορίζοντα και τροφική αλυσίδα. Γι’ αυτό και αναζητούν
τρόπους ώστε αυτά τα σωματίδια να παραμένουν στον ουρανό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα και έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο σ’ αυτό. Δεύτερον, τέτοια πειράματα δεν
μπορούν να γίνουν πάνω από τη χώρα που τα πραγματοποιεί, γιατί τότε αυτή θα αποδείξει την
ταυτότητά της. Συγχρόνως, τέτοια πειράματα πρέπει να γίνουν πάνω από το μεγαλύτερο μέρος
του πλανήτη, για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, το άρθρο 6 του
Κανονισμού των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει να γίνονται πειράματα για την μεταβολή του
κλίματος. Να γιατί τα εν λόγω πειράματα γίνονται όπως γίνονται…
Ξαναλέω, ότι μετά τους πολυσυζητημένους αεροψεκασμούς πολλοί άνθρωποι
υποστηρίζουν ότι αισθάνονται πονοκεφάλους, ζαλάδες, έντονη κούραση, συμπτώματα γρίπης
και ψυχική κατάπτωση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να συμβούν αν ενδεχομένως περιέχονται
διάφορα χημικά στις λευκές «ουρές» που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα.
Αξιωματούχοι χωρών του ΝΑΤΟ έχουν αφήσει να διαρρεύσει, ότι γίνονται πειράματα
άμεσου εμβολιασμού του πληθυσμού για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης βιολογικής
τρομοκρατίας, δηλαδή εάν τρομοκράτες μολύνουν τον πληθυσμό με κάποιο μεταδοτικό ιο. Η
ανθρωπότητα έχει εμπειρία τέτοιων μυστικών πειραμάτων («Μανχάταν πρότζεκτ», χημικά αέρια
για την πραγματοποίηση «χημικού πολέμου» κ.ά.). Και χαρακτηριστική είναι η επιχείρηση
«Agent orange» («πορτοκαλής παράγοντας») που έγινε στον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί, τα
αμερικανικά αεροπλάνα ράντιζαν με τον «πορτοκαλί παράγοντα» τα βιετναμέζικα δάση για να
απογυμνώσουν τα δέντρα από τα φύλλα τους και να εντοπίζουν πιο εύκολα τους Βιετκόνγκ.
Όμως ο «πορτοκαλής παράγοντας» περιείχε διοξείδιο που προκάλεσε εκατοντάδες θανάτους
και πάνω από ένα εκατομμύριο θύματα καρκινογενέσεων και τερατογενέσεων που συνεχίζονται
ακόμα και σήμερα.
Όπως, πρόσφατα αποκαλύφτηκε, μετά το αποτρόπαιο συμβάν στο Τσερνομπίλ το
ραδιενεργό νέφος κατευθυνόταν προς την Μόσχα. Γι’ αυτό και οι Ρώσοι ψέκασαν τον ουρανό
με χημικά και προκάλεσαν βροχή, ώστε το ραδιενεργό νέφος να «πέσει» πριν φτάσει
στην Μόσχα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι μόλυνε άλλες περιοχές της Ουκρανίας…
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Να γιατί, ενώ τίποτε δεν αναφέρεται επισήμως, κυκλοφορούν διάφορα σενάρια
συνωμοσίας, όπως π.χ. ότι «μας ραντίζουν με χημικά για να εξοντώσουν τα οργανικά πιο
αδύναμα μέλη του πληθυσμού και έτσι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο του υπερπληθυσμού»!..
Γενικά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που διάφορα πειράματα (π.χ. με αέρια χημικού
πολέμου) έγιναν κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μόνο σήμερα, πενήντα χρόνια
αργότερα, μαθαίνουμε γι’ αυτά…
- Υπάρχει κάποια σύνδεση των λεγόμενων «χημικών ουρών» με το επίσης πολυσυζητημένο
HAARP;
- Το HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project), Υψηλής Συχνότητας
Ατμοσφαιρικό Ερευνητικό Πρόγραμμα, είναι μια εγκατάσταση αποτελούμενη από 130 κεραίες
υψηλής συχνότητας, όλες πάνω από 40 μ. ύψος. Οι κεραίες αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία η
οποία φθάνει μέχρι την ιονόσφαιρα, το ανώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας. Εκεί η ακτινοβολία
τους επηρεάζει την ιονόσφαιρα, με αποτέλεσμα φορτισμένα σωματίδια (ιόντα) να εισέρχονται
στη Γη έχοντας τη δυνατότητα να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα σε κάθε τι που κινείται ή
λειτουργεί ηλεκτρονικά. Έτσι αεροπλάνα, πλοία, τραίνα, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν
να υποστούν βραχυκύκλωμα και να αδρανοποιηθούν. Ένας τέτοιος σταθμός υπάρχει στην
πόλη Γουάκον της Αλάσκας των ΗΠΑ. Και παρόλο που οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι στο σταθμό
αυτό γίνονται πειράματα για να βελτιωθούν οι επικοινωνίες μεταξύ των υποβρυχίων σε μεγάλα
βάθη ή για τον εντοπισμό ανταρτών ή αποθηκών εκρηκτικών σε μεγάλο βάθος εντός της Γης,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατασκευής όπλων μαζικής καταστροφής…
Είναι προφανές, ότι ένα σύστημα όπως το HAARP, που μπορεί να προκαλέσει
βραχυκύκλωμα σε ό,τι κινείται, μπορεί να οδηγήσει μια χώρα σε άμεση παράδοση χωρίς καμία
απώλεια του επιτιθέμενου που το διαθέτει. Μια τέτοια επιθετική ενέργεια μικρής έκτασης λέγεται
ότι δοκιμάστηκε κατά την εισβολή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ, ενώ οι
«χημικές ουρές» πιθανολογείται ότι μπορούν να παίξουν βοηθητικό αλλά πάντως σημαντικό
ρόλο στο βραχυκύκλωμα (black out) μιας ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα υποστηρίζεται, ότι το
πείραμα ΗΑΑRP μπορεί σε συνδυασμό με τις «χημικές ουρές» να προκαλέσει μεγάλης
διάρκειας περιόδους ξηρασίας ή κατακλυσμιαίες βροχές για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι
να χρησιμοποιηθεί εις βάρος μιας εχθρικής χώρας, η οποία μπορεί πιο εύκολα να εξαναγκασθεί
σε παράδοση. Θα προσθέσω, ότι – όπως έχει αναφερθεί – το ίδιο σύστημα μπορεί να
προκαλέσει και ισχυρούς σεισμούς (πάνω από 7 Richter), εκμηδενίζοντας μια εχθρική χώρα…
- Όπως μάθαμε, πρόσφατα βρεθήκατε στην Κύπρο, όπου συμμετείχατε ως προσκεκλημένος
στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κυπριακής Βουλής, για τις
«χημικές ουρές» και το πείραμα HAARP. Θα θέλατε να μας πείτε τι συζητήθηκε εκεί;
- Στις 7.10.2010 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής της Κυπριακής Βουλής,
στην οποία εκτός από τους βουλευτές όλων των κομμάτων που μετέχουν στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Περιβάλλοντος είχαν προσκληθεί και παρευρίσκονταν ανώτατοι αξιωματούχοι από τα
υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Υγείας, Γεωργίας και Εσωτερικών της
Κύπρου. Επίσης συμμετείχαν, κατόπιν προσκλήσεως, ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Υδάτων, την
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, τη Δασική Υπηρεσία κ.ά. καθώς και εκπρόσωποι του Κινήματος
Πολιτών, αλλά και εκπρόσωποι της στρατιωτικής βάσης του Ακρωτηρίου.
Παρενθετικά αναφέρω, ότι πολλοί Κύπριοι υποπτεύονται πως οι πραγματοποιούμενοι και στη
Μεγαλόνησο «χημικοί αεροψεκασμοί» γίνονται από αεροπλάνα που απογειώνονται από το
αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης του Ακρωτηρίου και ξαναπροσγειώνονται σ’ αυτό.
Στην συνεδρίαση, της 7.10.2010 μετά από εκτεταμένη συζήτηση τελικά έγινε δεκτή η
ακόλουθη πρότασή μου: Πειραματικά αεροπλάνα να απογειωθούν κατά την διάρκεια των
«χημικών αεροψεκασμών» και να συλλέξουν σε ειδικά φίλτρα τις χημικές ουσίες που
περιέχονται στις «ουρές», που αφήνουν τα αεροπλάνα, προκειμένου αυτές να υποβληθούν σε
χημικές και βιολογικές αναλύσεις. Έτσι θα διαπιστωθεί υπεύθυνα η σύσταση των εν λόγω
«ουρών», που προβληματίζουν και ανησυχούν όχι μόνο τους Κύπριους αλλά και τους κατοίκους
της Ελλάδος και άλλων χωρών.
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- Δρ. Κατσαρέ, ως έγκυρος επιστήμονας τι θα θέλατε να πείτε σε όλους όσους αμφισβητούν την
πραγματοποίηση «χημικών αεροψεκασμών»;
- Υπάρχει ένας νέος κλάδος στην επιστήμη που ονομάζεται Γεωμηχανική. Η Γεωμηχανική
προτείνει λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, όπως το «φαινόμενο του
θερμοκηπίου». Ανάμεσα στις λύσεις που η Γεωμηχανική προτείνει για την αντιμετώπιση
του φαινομένου αυτού είναι και οι «χημικοί αεροψεκασμοί». Προτάσεις της Γεωμηχανικής
συζητήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή που έγινε στην
Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο του 2009, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν δύο διεθνή συνέδρια
που πρότειναν την εφαρμογή των προτάσεων της Γεωμηχανικής. Το ένα από τα συνέδρια αυτά
έγινε στην Καλιφόρνια με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών επιστημόνων και το άλλο στο
Λονδίνο από τη Βασιλική Εταιρεία Επιστημών. Τον περασμένο Μάιο έγινε και ένα Συνέδριο
Πολιτών στο Βέλγιο, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί από όσους αντιδρούν στις προτάσεις της
Γεωμηχανικής.
Υπογραμμίζουμε, ότι στις ΗΠΑ ο Αμερικανός Γερουσιαστής Kuchinich σε έκθεσή του στο
Κογκρέσο πρότεινε την απαγόρευση των «χημικών αεροψεκασμών», διότι - όπως υποστήριζε απειλούν την υγεία των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον και ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν
ως όπλα μαζικής καταστροφής… Όμως, στην τελική έκθεσή του όλα αυτά είχαν… αφαιρεθεί,
ενώ σε κάποιους έχουν γίνει συστάσεις να μην ομιλούν για το θέμα αυτό. Και λέγεται, ότι έχουν
γίνει και απειλητικοί εκβιασμοί με στόχο την επιβολή σιωπής σε όσους ασχολούνται συστηματικά με τις ουράνιες «χημικές ουρές» και τα αεροπλάνα που τις δημιουργούν. Θα υπενθυμίσω
δε, ότι σε σχετικές επερωτήσεις που έγιναν στην Ελληνική Βουλή (από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
όταν αυτό ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΛΑ.Ο.Σ. και το ΚΚΕ) τα υπουργεία
Εθνικής Άμυνας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών, από τα οποία ζητήθηκε να
απαντήσουν σ’ αυτές, δήλωσαν άγνοια για τις μυστηριώδεις ουράνιες «δραστηριότητες», ή
αναρμοδιότητα. Επίσης από Ολλανδό ευρωβουλευτή έγινε ερώτηση στην Ευρωβουλή, στον
Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Δήμα, ο οποίος απάντησε ότι είναι γνωστά τα περί
«αεροψεκασμών» αλλά δεν μπορεί να δοθεί κάποια επίσημη απάντηση…
Και θα τονίσω, ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό όσοι από μας υποστήριζαν ότι γίνονται ή
προγραμματίζονται «χημικοί αεροψεκασμοί» από κάποιους χαρακτηρίζονταν «ουτοπικοί»,
«αιθεροβάμονες», «φαντασιόπληκτοι» ή «συνωμοσιολόγοι». Όμως τώρα, ελάχιστοι από αυτούς
τους δύσπιστους επιμένουν στις απόψεις τους, ενώ μεγάλη νίκη των κινημάτων πρωτοβουλίας
κατά των αεροψεκασμών αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών στην διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία. Στην διάσκεψη αυτή,
ελήφθη η πολύ σημαντική απόφαση να ανασταλούν για πέντε χρόνια τα πειράματα που
γίνονται με «χημικούς αεροψεκασμούς» αλλά και οι «λύσεις» που προτείνει η Γεωμηχανική.
- Κλείνοντας την αποκαλυπτική και εξόχως ενδιαφέρουσα αποκλειστική συνέντευξή σας στην
«Ε.Ω.Κ.», για την οποία και σας ευχαριστούμε, τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε Δρ. Κατσαρέ;
-Θεωρώ αναγκαίο να τονίσω τα ακόλουθα: α) Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να αναζητήσει αν
γίνονται τέτοιου είδους «χημικοί αεροψεκασμοί» στη χώρα μας. Και αν γίνονται, για ποιο λόγο
και με ποιες επιπτώσεις (άμεσες ή μελλοντικές) στην υγεία των Ελλήνων και στο περιβάλλον. β)
Να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας πειράματα, ώστε να διαπιστωθεί η
πραγματοποίηση ή μη «χημικών αεροψεκασμών» και ακολούθως να ενημερωθεί υπεύθυνα ο
ελληνικός λαός. Και εάν η απάντηση των πειραμάτων είναι θετική, να ενημερωθεί επίσης ο λαός
από πού απογειώνονται και πού προσγειώνονται τα μυστηριώδη αεροπλάνα που πραγματοποιούν τους «χημικούς αεροψεκασμούς», καθώς και για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα
πειράματα. γ) Να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να απαιτήσουν να πληροφορηθούν εάν
γίνονται ή προγραμματίζεται να γίνουν τέτοιου είδους πειράματα και για ποιο σκοπό.
Από «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»: http://elora.gr/portal/interviews/9--/2658-2010-12-06-11-59-10
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