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Είμαι μέλος της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένωσης (AGU) εδώ και 45 χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δημοσίευσα θεμελιώδεις επιστημονικές
εξελίξεις σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας [2]. Το 2011 η
AGU ίδρυσε την Ομάδα Εργασίας της για την επιστημονική δεοντολογία και
ακεραιότητα και κάλεσε τα μέλη της για εισηγήσεις. Στις 2 Φεβρουαρίου 2012,
απάντησα με μια θεμελιώδη δήλωση [3] σχετικά με την επιστημονική
δεοντολογία και ακεραιότητα: "Οι επιστήμονες είναι άνθρωποι ακέραιοι:
Υποστηρίζουν ότι είναι σωστό. Λένε την αλήθεια και εξασφαλίζουν ότι είναι
γνωστή η πλήρης αλήθεια. Δεν ψεύδονται". Σε αυτή την απάντηση έδωσα
συγκεκριμένα παραδείγματα παραβιάσεων ηθικής από τέτοιους “φωτισμένους”
AGU όπως ο βραβευμένος με ΄΄Μετάλλιο Επιστημών΄΄ Don Anderson. Ο Peter
Gleick, πρόεδρος αυτής της Ομάδας Εργασίας, παραιτήθηκε από ντροπή για τη
δική του ηθική παράβαση, που κοινοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο.
Πολλά μέλη της AGU μαζί με μέλη της Διακυβερνητικής Ομάδας των
Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU) έχουν εμπλακεί στην αλλαγή του κλίματος.
Αυτοί οι επιστήμονες προωθούν τον ισχυρισμό ότι τα αέρια του θερμοκηπίου,
και κυρίως το ανθρωπογενές διοξείδιο του άνθρακα, ευθύνονται για την
υπερθέρμανση του πλανήτη. Παραμένουν σιωπηλοί σχετικά με τις συνέπειες της
καθημερινής, σχεδόν παγκόσμιας γεωμηχανικής αεροψεκασμών που έχει λάβει
χώρα τουλάχιστον από τη Δεκαετία του 1990 με αυξανόμενο εύρος και ένταση
[4]. Η αποτυχία να συζητηθεί αυτό το τεράστιο παγκόσμιο ανθρωπογενές
φαινόμενο δεν αρνείται μόνο την εγκυρότητα των ισχυρισμών αυτών των
επιστημόνων κάνει τα άτομα αυτά και τα συνδεδεμένα με αυτούς ιδρύματα να
συμμετέχουν στη μεγαλύτερη επιστημονική απάτη που διαπράχθηκε ποτέ και,
επίσης, μέρος μιας δραστηριότητας που πολλοί θεωρούν έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος [5].
Για 70 χρόνια το στρατιωτικό ενδιαφέρον για τον έλεγχο του καιρού έχει τεκμηριωθεί
πλήρως [6]. Τα στρατιωτικά πειράματα εξελίχθηκαν από την πρόκληση βροχής

και χιονιού, στην αναστολή της βροχόπτωσης, τοποθετώντας σωματίδια
ρύπανσης στην ατμόσφαιρα όπου σχηματίζονται τα σύννεφα. Τελικά, η
ατμόσφαιρα φορτώνεται υπερβολικά με υγρασία με αποτέλεσμα
καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες. Η καθαρή επίδραση της σχεδόν
καθημερινής, σχεδόν παγκόσμιας, συνεχιζόμενης συγκαλυμένης γεωμηχανικής
δραστηριότητας, της εναπόθεσης σωματιδίων ρύπανσης στην ατμόσφαιρα
γίνεται για να συμβάλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ενώ κάποιο φως του
ήλιου αντανακλάται από τα αερολύματα, τα εσκεμμένα διασκορπισμένα
σωματίδια ρύπανσης θερμαίνουν επίσης την ατμόσφαιρα και εμποδίζουν την
απώλεια θερμότητας από τη Γη [4]. Η λευκότητα (αντανακλαστικότητα) του
χιονιού και του πάγου μειώνεται από ορισμένα σωματίδια όταν πέφτουν στη Γη.

Υπάρχει, επιπλέον, απόδειξη μίας συγκεκαλυμμένης επιχείρησης για τη σκόπιμη
τήξη του πάγου με τη διασπορά ψευδο-κρυοκονιτικού υλικού [7].
Η επιστήμη του κλίματος που δεν λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες
δραστηριότητες της γεωμηχανικής των αεροψεκασμών μπορεί σωστά να
θεωρηθεί ανήθικη για την παράλειψη, τα ψέματα διαιωνίζονται σκόπιμα. Μια
τέτοια ανέντιμη προσπάθεια για να καταλάβουμε το κλίμα είναι σαν να
προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να προβλέψουμε τις παλίρροιες των
ωκεανών χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ύπαρξη και την βαρυτική επίδραση
της Σελήνης.
Οι υψηλόβαθμοι και μερικά άλλα μέλη των AGU, EGU και IPCC διαπράττουν
σκανδαλώδη αμέλεια αγνοώντας τη συνεχιζόμενη γεωμηχανική των
αεροψεκασμών. Τα αποτελέσματα των κλιματολογικών επιστημών όχι μόνο
είναι αλλοιωμένα, αλλά οι επιστήμονες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν
τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη κλιματική μηχανική, δείχνουν έλλειψη
ανησυχίας για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
Ακόμα και χωρίς να γνωρίζουμε την ειδική σύνθεση των σωματιδίων ρύπανσης
που ψεκάζονται στον αέρα που αναπνέουμε, μερικές από τις δυνητικά δυσμενείς
επιπτώσεις μπορούν να συναχθούν από επιδημιολογικές μελέτες για τη ρύπανση
από αερολύματα του ίδιου μεγέθους σωματιδίων. Όπως έχουν αποδείξει αυτές οι
μελέτες [8], τα σωματίδια ρύπανσης στην περιοχή μεγέθους (PM2,5) συνδέονται
με τη νόσο του Αλτσχάιμερ [9,10], τον καρκίνο του πνεύμονα [11], τον κίνδυνο
εγκεφαλικού επεισοδίου [12] καρδιαγγειακές παθήσεις [13], φλεγμονή των
πνευμόνων και διαβήτη [14], μειωμένη νεφρική λειτουργία σε ηλικιωμένους
άνδρες [15], νοσηρότητα και πρόωρη θνησιμότητα [16-18], μειωμένη αρσενική
γονιμότητα [19], χαμηλό βάρος γέννησης [20], την έναρξη άσθματος [21] και
την αύξηση εισαγωγών σε νοσοκομείο [22]. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της
δικανικής έρευνας είναι συνεπή με την ιπτάμενη τέφρα άνθρακα, το τοξικό εφιαλτικό απόβλητο προϊόν των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που
καταναλώνουν άνθρακα, πιθανός το κύριο αεροζόλ γεωμηχανικής σε παγκόσμιο
επίπεδο [23-26]. Τα χημικά συστατικά της ιπτάμενης τέφρας του άνθρακα
παρουσιάζουν μια σειρά από εξαιρετικά τοξικούς κινδύνους για την υγεία του
ανθρώπου και άλλους ζώντες οργανισμούς.
Ορισμένα μέλη των AGU, EGU και IPCC έχουν εξαπατήσει το κοινό εμφανώς ή
αγνοώντας την τρέχουσα γεωμηχανική αεροψεκασμών. Τώρα, η AGU βρίσκεται
στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίου ΄΄Δήλωσης Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄ [1]
και σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες έχει ζητήσει παρατηρήσεις από τα
μέλη της μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας περιορισμένου χώρου. Οι διαβόητες
ψευδείς δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το σχέδιο δήλωσης απαιτούν πολύ
περισσότερο χώρο και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία, από ό, τι μπορεί να
φιλοξενήσει αυτή η διαδικτυακή φόρμα. Ως εκ τούτου, τα σχόλιά μου σχετικά με
το σχέδιο ΄΄Δήλωσης Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄ παρουσιάζονται εδώ και
είναι διαθέσιμα για δημοσίευση. Ενδέχεται να είναι επωφελή για το μέλλον των
δικανικών ή / και πολιτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από παρελθούσες,
παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες της γεωμηχανικής.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουμε όλοι και
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρύψει τους κινδύνους για την υγεία από το
κοινό.
Το σχέδιο ΄΄Δήλωσης Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄είναι ένα μιαρό έγγραφο, που
όχι μόνο αποτυγχάνει να πει την αλήθεια αλλά παράγεται από μια ομάδα

αποτελούμενη από τουλάχιστον δύο άτομα, τον Ken Caldeira και την Marcia
McNutt, οι οποίοι, ισχυρίζομαι, έχουν τεκμηριωμένο ιστορικό δράσης
εξαπάτησης της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού σχετικά με την
ύπαρξη και τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και του
Περιβάλλοντος από τη συνεχιζόμενη στην τροπόσφαιρα γεωμηχανική
αεροψεκασμών σωματιδίων.
Το εν εξελίξει στρατιωτικό πρόγραμμα γεωσυνθετικών αεροψεκασμων διεξήχθη
χωρίς δημοσίευση. Σε ένα έγγραφο του 2005, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ
ψεύδεται, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια δραστηριότητα [27]. Υπάρχουν
δύο ιστοσελίδες παραπληροφόρησης, που διαχειρίζεται ο Mick West, ο σκοπός
του οποίου, ισχυρίζομαι, είναι να εξαπατήσει το κοινό σχετικά με τον
αεροψεκασμό. Το 2016 ο Ken Caldeira ήταν μέλος της ομάδας με τον μη
επιστήμονα Mick West και δημοσίευσε ένα έγγραφο στο Environmental
Research Letters που εξαπατά την επιστημονική κοινότητα για την ύπαρξη ενός
΄΄μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρικού μυστικού προγράμματος ψεκασμού΄΄ με τη
συλλογή απόψεων. Υπέβαλα μια αντίκρουση του, το περιοδικό αρνήθηκε να
δημοσιεύσει [29].
Στις πρώτες μέρες της καγκελαρίας του Χίτλερ, το καθεστώς του δολοφόνησε
κρυφά "ελαττωματικά" άτομα, αλλά αργότερα με την υποστήριξη της
επιστημονικής κοινότητας και της ψευδούς φυλετικής επιστήμης του, ο Χίτλερ
ήταν σε θέση να καταστήσει νόμιμη τη διεξαγωγή ορισμένων θηριωδιών, όπως η
αναγκαστική στείρωση. Η τρέχουσα ΄΄Δήλωση Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄
είναι ένα δυσάρεστο παράλληλο γεγονός. Υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες
για να καταστεί η γεωμηχανική νόμιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζω
ότι είναι πλήρης η ιστορία που λέγεται. Η πλήρης αλήθεια δεν λέγεται στο
παρόν σχέδιο διατύπωσης της AGU και έτσι προωθείται η λαθραία προσπάθεια
νομιμοποίησης της κλιματικής μηχανικής.
Οι γυναίκες είναι οι φορείς και οι προστάτες του είδους και των απογόνων μας.
Τι συνέβη στις γυναίκες της AGU; Έχει κάποια από αυτές ερωτηθεί ή μιλήσει
για τη συνεχιζόμενη εναέρια σωματιδιακή γεωμηχανική; Είναι εξαπατημένες, ή
έχουν χάσει την ανθρωπιά τους; Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής, η Marcia
McNutt, πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (NAS), έχει ενημερωθεί
για τη συνεχιζόμενη γεωμηχανική [31], αλλά με αυτό το σχέδιο δήλωσης,
προφανώς σκοπεύει να εξαπατήσει την AGU και όλοι εκείνοι που θα μπορούσαν
να πεισθούν από τη ΄΄Δήλωση Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄ της AGU.
Αντί να είναι σώμα επιστημόνων που είναι πρόθυμοι και ικανοί να παράσχουν
ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, η Εθνική
Ακαδημία Επιστημών, ισχυρίζομαι, έχει διαφθαρεί και συνεργάζεται για να
υπηρετεί μια πολιτική ατζέντα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυραννία κατά
του ανθρώπινου πληθυσμού και περιλαμβάνει εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας [5]. Καθώς οι αρνητικές συνέπειες της τρέχουσας γεωμηχανικής
στην υγεία γίνονται δημόσιες, ίσως η νομική κοινότητα να προχωρήσει αγωγές.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δηλητηριάζει τον αέρα που αναπνέουμε και
κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εξαπατήσει το κοινό για τους δυσμενείς
κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η παράνομη γεωμηχανική. Ούτε και ο
στρατός έχει αυτό το δικαίωμα.
Δημοσίευσα τρία έγγραφα στα ΄΄Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών΄΄
(PNAS) το 1996 [32], το 2001 [33] και το 2003 [34]. Στις 28 Απριλίου 2016,
υπέβαλα ένα έγγραφο στο PNAS με τίτλο "Νέες Αποδείξεις για τους Ψεκασμούς

Τοξινών στην Κάτω Ατμόσφαιρα". Αντί το χειρόγραφο να αποσταλλεί για
αξιολόγηση από ομοτίμους, ένα μέλος του NAS του Συντακτικού Συμβουλίου
του PNAS απέρριψε κατηγορηματικά το έγγραφο, επειδή "δεν είχε την ευρεία
έκκληση που απαιτείται για περαιτέρω εξέταση από το περιοδικό." Η έκκλησή
μου έτυχε παρόμοιας απόρριψης από άλλο μέλος της NAS του Συντακτικού
Συμβουλίου PNAS. Οι ενέργειες αυτές, που έγιναν χωρίς την αξιολόγηση από
ομοτίμους, ισχυρίζομαι ότι είχαν ως αποτέλεσμα την εξαπάτηση της
επιστημονικής κοινότητας και του κοινού για την ύπαρξη μιας εκτεταμένης
συγκεκαλυμμένης επιχείρησης που θέτει πιθανούς κινδύνους για την υγεία
ουσιαστικά όλων των βιοτόπων σε σχεδόν παγκόσμια κλίμακα.
Πρόσφατα, το PNAS δημοσίευσε ένα άρθρο προ-γεωμηχανικής γνωμοδότησης
[35], το οποίο όπως και αυτή η πρόταση της AGU δεν μπόρεσε να αναφέρει την
τρέχουσα εναέρια σωματιδιακή γεωμηχανική. Τα ιδρύματα των οποίων τα
στελέχη / καθηγητές / προσωπικό συμμετέχουν σε δραστηριότητες
διακυβέρνησης στον τομέα της γεωμηχανικής με βάση την εξαπάτηση και την
παράλυψη να πουν όλη την αλήθεια θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να
αποκλειστούν από τη λήψη ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων και συμβάσεων.
Το σχέδιο ΄΄Δήλωσης Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄ενθαρρύνει τις διεθνείς
προσπάθειες, όταν στην πραγματικότητα η συγκεκαλυμμένη γεωμηχανική
αεροψεκασμών είναι ήδη μια διεθνής επιχείρηση που αντιτίθεται σε
εκατομμύρια ανθρώπους [36], μερικοί από τους οποίους έχουν καταθέσει
καταγγελίες στις κυβερνήσεις τους [37].
Τέλος, υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες από τους επαγγελματίες της
παραπληροφόρησης να εξαπατήσουν το κοινό για τους κινδύνους για την υγεία
που σχετίζονται με τους γεωμηχανικούς ψεκασμούς στην τροπόσφαιρα,
συμπεριλαμβανομένων τριών περιπτώσεων, δύο επιτυχημένων, όπου οι
συντάκτες των περιοδικών δημόσιας υγείας πιέστηκαν να ανακαλέσουν
αδικαιολόγητα τα επιστημονικά μου άρθρα όπου προειδοποιούσα για τους
κινδύνους για την υγεία, χωρίς ποτέ να μου επιτρέψουν να δω και να απαντήσω
στην παραπληροφόρηση [38].
Η φήμη μου έχει λερωθεί σε ιστοσελίδες παραπληροφόρησης. Ακόμα και η
σελίδα μου στη Wikipedia έχει περιθωριοποιηθεί και παραποιηθεί. Αυτή είναι
ίσως η πιο αποκαλυπτική απόδειξη της επαίσχυντης, επιβλαβούς και
υποστηρίζω, εγκληματικής ποινικής πράξης με την οποία η AGU συνεργάζεται
με το σχέδιό της ΄΄Δήλωσης Θέσης για τη Γεωμηχανική΄΄.
Ως μακροχρόνιο μέλος της AGU, είμαι τρομαγμένος. Πιστεύω ότι πολλά άλλα
μέλη θα μείνουν επίσης έκπληκτα όταν φανεί η αλήθεια αυτής της εξαπάτησης.
Η Εκτελεστική Διευθυντής / Διευθύνουσα Σύμβουλος της AGU, Christine W.
McEntee, αντί να γίνει ένα πρόθυμο, νομικά ένοχο μέρος αυτής της
πανωλεθρίας, θα πρέπει να δημοσιεύσει την απάντησή μου αυτή στο EOS.
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