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προς την Επιτροπή
Θέμα: Μυστηριώδη καιρικά φαινόμενα στον ουρανό της βόρειας Γερμανίας
Γνωρίζει η Επιτροπή ότι διάφορα μέσα ενημέρωσης σοβαρού επιπέδου αναφέρουν μυστηριώδη
φαινόμενα στον ουρανό της βόρειας Γερμανίας; Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ήδη τον Ιούλιο του
2005 εμφανίστηκε στις οθόνες διαφόρων ραντάρ διαφορετικών μετεωρολογικών σταθμών ένα
φαινομενικό νέφος μήκους έως και 400 χλμ, μολονότι ούτε έβρεχε, ούτε υπήρχαν σύννεφα στον
ουρανό. Το ανεξήγητο φαινόμενο που κατέγραψαν τα ραντάρ επαναλήφθηκε στα τέλη Μαρτίου του
2006. Οι μετεωρολόγοι βρίσκονται προ αινίγματος, αλλά συμφωνούν ότι δεν υπάρχει για αυτό το
«φαινόμενο» φυσική εξήγηση, όπως πουλιά που πετούν ή κηροζίνη από αεροπλάνα. Επίσης, είναι
δυνατόν να αποκλειστεί κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις των σταθμών ραντάρ, καθώς διάφορες
ανεξάρτητες μεταξύ τους αποτυπώσεις έδειξαν τις ίδιες εικόνες στις Κάτω Χώρες, το Emden και το
Ανόβερο. Μετεωρολόγοι από ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποθέτουν
ότι πίσω από τα φαινόμενα αυτά κρύβονται στρατιωτικά πειράματα. Για παράδειγμα, ο Jörg Asmus,
μετεωρολόγος της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, υποθέτει ότι στρατιωτικοί είτε θέλουν να
προκαλέσουν καιρικές μεταβολές είτε προβαίνουν σε προσομοίωση τρομοκρατικών επιθέσεων (βλ.
DER SPIEGEL 13/2006). Φυσικοί του γερμανικού κέντρου αεροδιαστημικής, καθώς και γεωλόγοι
των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι εκλύονται σωματίδια στην
ατμόσφαιρα για να προκαλέσουν διαταραχή στο ραντάρ ανίχνευσης υετού. Και η ομοσπονδιακή
υπηρεσία περιβάλλοντος αντιμετωπίζει σοβαρά το φαινόμενο. Τι γνωρίζει η Επιτροπή για τα
φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στον ουρανό της βόρειας Γερμανίας;
1.

Πώς αξιολογούνται και πώς ερμηνεύονται;

2.
Συμφωνεί η Επιτροπή με την εκτίμηση των μετεωρολόγων, γεωλόγων και φυσικών ότι το
ανεξήγητο καιρικό φαινόμενο και οι αντίστοιχες αποτυπώσεις του ραντάρ πρέπει να οφείλονται σε
στρατιωτικά πειράματα, αφού διαφορετικά δεν μπορεί να δοθεί καμία σοβαρή εξήγηση για το εν
λόγω φαινόμενο;
3.
Είναι ενήμερη η Επιτροπή για ανάλογα στρατιωτικά πειράματα με σκοπό την άμυνα κατά της
τρομοκρατίας ή τον επηρεασμό των καιρικών συνθηκών στη βόρεια Γερμανία;
4.
Υπάρχει φόβος ότι παρόμοια πειράματα συνιστούν κίνδυνο για την υγεία ή άλλης μορφής
κίνδυνο για τον άνθρωπο και για τη φύση;
5.
Ποια κοινοτική υπηρεσία είναι ή θα έπρεπε να είναι υπεύθυνη για την ειδοποίηση για τη
διεξαγωγή τέτοιων στρατιωτικών πειραμάτων;
6.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να επιτραπεί η διεξαγωγή τέτοιων πειραμάτων;
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