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Τα Επιστημονικά Αινίγματα της Σελήνης

  

Μέσα στην νυχτερινή θάλασσα των άστρων, που οι τροβαδούροι πίνουν από τα κύματα της
και οι ονειροπόλοι ταξιδεύουν μέσα στα νερά της, υπάρχει ένα μικρό λευκό σημάδι. Από την
αρχή του χρόνου έπαιξε έναν από τους πιο ουσιώδης ρόλους στην πανανθρώπινη ιστορία.

      

Όσοι μπορούν να βλέπουν πίσω από τις λέξεις, έχουν ήδη καταλάβει πως ο φωτεινός
φάρος που αναφέρομαι δεν είναι άλλος από την ίδια την σελήνη! Στο πέρασμα των αιώνων
είχε και έχει έναν μυστηριακό ρόλο. Η εποχή που η σελήνη ήταν η μεγάλη μητέρα του
κόσμου έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Παρόλα αυτά ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν
αιρέσεις που κάθε πανσέληνο ανεβαίνουν στις βουνοκορφές και πράττουν την ιεροτελεστία
της παράδοσης faery! Η ανθρωπότητα όμως εξελίχτηκε μέσω της επιστήμης και σήμερα
γνωρίζει ότι η άλλοτε μεγάλη μητέρα και θεά, δεν αποτελεί τίποτα παραπάνω από ένα
ακόμα αστρικό σωματίδιο και δορυφόρο της γης. Εκείνη η εικόνα της μεγάλης θεάς
βρίσκεται κλεισμένη μέσα στο χρονοντούλαπο που ονομάζεται αιωνιότητα. Κάπου εδώ θα
έπρεπε να πω , πως έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, αλλά τα πράγματα, δυστυχώς ή
ευτυχώς ποτέ δεν είναι σαν παραμύθι και αυτό γιατί στην πραγματική ζωή υπάρχει πάντα
εκείνο το ‘όμως’! Ίσως γιατί το ίδιο το συμπάν μας διαθέτει περισσότερη φαντασία και από
τον ποιο φαντασιόπληκτο άνθρωπο της γης. Θα αναρωτιέστε βέβαια αυτήν την στιγμή ποιο
είναι εκείνο το ‘όμως’ που δεν μας αφήνει να δώσουμε ένα τέλος με “happy end”; Χμ…. Αν
ζητούσατε από εμένα μια φιλοσοφημένη αλλά ταυτόχρονα και βιαστική απάντηση θα σας
έλεγα πως σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν έχει αρχή και τέλος, πώς περιμένετε λοιπόν να
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υπάρχει ένα τέλος και εδώ; Αν όμως ανήκετε σε εκείνους τους ανθρώπους που μπαίνουν
στον λαβύρινθο και δεν βγαίνουν, όχι γιατί χάθηκαν, αλλά γιατί ψάχνουν το τέλος του, τότε
θα γνωρίζετε πως μια ιδεολογική υπόσταση δύναμης, δεν μπορεί να χαθεί έτσι εύκολα από
το συλλογικό ασυνείδητο. Ίσως η μορφή, αλλά όχι η υπόσταση και η μαγνητική έλξη του
αντικειμένου. Τι θέλω να πω με αυτό; Η απάντηση είναι ευκολονόητη… Η σελήνη μπορεί
σήμερα να μην θεωρείται ως η μεγάλη θεά, αλλά το μυστήριο της μαγείας της, όπως θα
καταλάβετε και οι ίδιοι κάπου παρακάτω, δεν χάθηκε. Μερικούς αιώνες μετά, ένα νέο
πέπλο μυστηρίου τυλίγει το φεγγαρόφωτο…

  

  

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ

  

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που απασχόλησε την σύγχρονη ανθρωπότητα από την
στιγμή που αντιλήφθηκε πως η νυχτερινή θεά είναι ένας ακόμα πλανήτης του ηλιακού μας
συστήματος, ήταν αν υπάρχει κάποια μορφή ζωής πάνω στον δορυφόρο της γης. Κάπως
έτσι ξεκίνησαν οι παρατηρήσεις του ουράνιου σωματιδίου από διάφορους αστρονόμους,
αλλά μαζί άρχισε και ένα νέο πέπλο μυστηρίου να απλώνετε στην ανθρώπινη ιστορία . Ο
αναγνώστης εδώ, δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι όλα τα παρακάτω δεν έχουν λεχθεί απλώς
από κάποιον ερευνητή ή κάποιον που δεν έχει σχέση με το χώρο της επιστήμης, αλλά από
ανθρώπους που ανήκουν στους ορθολογιστές, πράγμα που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα
λόγια τους!
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Αλλά ας δούμε τα πράγματα από κάποια νοητή αρχή. Ο δρ Κενζαχάρο Τογιόντα  θαπαρατήρησει μέσω του τηλεσκοπίου του στις 29 Σεπτεμβρίου του 1958, σύμβολα πουθυμίζουν να ανήκουν στην αγγλική διάλεκτο. Πιο συγκεκριμένα, ο Τογιόντα παρατήρησεστην επιφάνεια της σελήνης, τις λέξεις pyx, jwa. Φυσικά, παρόλο που θυμίζουν αγγλικά, δενέχουν κάποιο νόημα, παρά μόνον για εκείνους που πιστεύουν ότι έχουμε να κάνουμε με έναεξωγήινο θεϊκό μήνυμα μαγικού τύπου (θυμηθείτε το άρθρο μου στο περιοδικό X-Life, τεύχοςΝο.2). Υποστηρικτής της ιδέας του εξωγήινου μηνύματος, αλλά και της θεωρίας ότιυπάρχουν ΑΤΙΑ στην σελήνη, είναι και ο Τζόζεφ Μπλούντριτς, μηχανικός του κέντρουδιαστημικού προγράμματος και πτήσεων του Μάρσαλ της Αλαμπάμα. Ωστόσο αν νομίζετεότι οι δυο προαναφερόμενοι είναι και οι μονοί που μιλάνε για αινιγματικές αναφορές καιτεχνητές κατασκευές είστε γελασμένοι! Στην αντίθετη πλευρά του Ατλαντικού, οαστρονόμος Ρόμπερτ Κάρτις καταφέρνει να φωτογραφίσει έναν συμμετρικό σταυρό στις26 Νοεμβρίου του 1965. Το θέμα των κατασκευών στην επιφάνεια της σελήνης θα πάρειμεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ο δορυφόρος της πρώην σοβιετική ένωσης  Λούνα 9, θαφωτογραφίσει στην θάλασσα των καταιγίδων, πυργοειδής κατασκευές στις 4 Φεβρουαρίουτου 1966. Όπως ήταν λογικό, η Ρωσία θα κρατήσει σιωπηλή στάση απέναντι στο όλο θέμα,πλην του τολμηρού Ιβάνωφ που θα δηλώσει δημόσια ότι οι πύργοι πρέπει να είναιτουλάχιστον όμοιοι με ένα δεκαπενταόροφο κτίριο. Η Αμερική θα έχει και εκείνη ενδείξειςγια τεχνητές κατασκευές, από τις φωτογραφίσεις που έκανε στις 2 Νοεμβρίου του 1966 οδορυφόρος Όρμπιτερ 2. Μάλιστα, ο πρώην γεωλόγος της ΝΑΣΑ, Φάρουκ ελ Μπάζ μιλάει καιεκείνος, όπως ο Ιβάνωφ για πύργους! Φυσικά θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, ότι τα πάνταείναι κάποιοι φυσικοί σχηματισμοί. Κάτι που όμως μας το αποκλείει ο Ουίλιαμς Μπαίρ τουινστιτούτου της βιοτεχνολογίας. Παρόμοιες φωτογραφίες θα ληφθούν και από τονδορυφόρο Ρέηντσερ 7, σύμφωνα με τον Ρίλευ Κραμπ του οργανισμού Μπόρτελαντ. Εδώ δενθα πρέπει να αγνοήσουμε το ότι ο δορυφόρος Ρέηντσερ 7 τράβηξε επτά χιλιάδεςφωτογραφίες που ποτέ δεν δόθηκαν στην δημοσιότητα. Πραγματικά δεν γνωρίζω πωςφαντάζουν όλα τα παραπάνω στον νου του αναγνώστη, όμως δεν είναι τυχαίο ότι όλαλέχθηκαν από σοβαρά χείλη. Τώρα αν ρωτήσετε την δική μου άποψη πάνω στο θέμα τωντεχνητών κατασκευών, θα σας απαντούσα πως, δυστυχώς για εμάς, δεν έχουμε τηνδυνατότητα να κάνουμε μια επιτόπια ερευνά στον χώρο, για να βγάλουμε τα οποία δικά μαςσυμπεράσματα. Άρα το μόνο που μας μένει είναι να προσπαθήσουμε να δούμε το όλο θέμασαν μια παρτίδα σκάκι. Το ποιος θα νικήσει μεταξύ της λογικής και του ονείρου, θα μας τοαποδείξει το μέλλον και μόνο!    ΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ    
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Ως τώρα λοιπόν, είδαμε το όλο αίνιγμα της σελήνης κυρίως από την πλευρά τωναστρονόμων. Ο άνθρωπος όμως κατόρθωσε να ταξιδέψει στα αστέρια και πρώτο του λιμάνιήταν ο δορυφόρος της γης. Φυσικά τόσο ο επιστημονικός κόσμος όσο και η υπόλοιπηανθρωπότητα θεώρησαν ότι αυτό το ταξίδι θα έδινε τέλος στα όποια ερωτήματα . Ταπράγματα όμως, φίλε αναγνώστη, δεν εξελίσσονται ποτέ στην ζωή όπως τα θέλουμε!Αντιθέτως, απ’ ό,τι φαίνεται, η ίδια η ζωή είναι σαν Λερναία Ύδρα που όταν προσπαθείς νακόψεις ένα κεφάλι, γρήγορα ξεφυτρώνουν και άλλα. Κάπως έτσι και χωρίς ναμακρηγορούμε, εξελίχτηκαν τα πράγματα και εδώ. Ο άνθρωπος μπορεί να πάτησε στηνσελήνη και να πανηγυρίσαμε όλοι μετά τιμών και εμβατηρίων,  αλλά δεν κατόρθωσε νασταματήσει τα ερωτηματικά που μας γεννούσε η μεγάλη μητέρα. Σύντομα οι ειδικοίβρέθηκαν μπρος σε μια σειρά από νέα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν. Το αίνιγμααυτή την φόρα, ήταν η κατάρριψη των μέχρι τώρα πιστεύω για την εδαφολογία τηςσελήνης. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι χάριν όλων των παρακάτω εδαφολογικώνπροβλημάτων, πολλοί επιστήμονες (κυρίως της σοβιετικής ένωσης) θεωρούν ότι η σελήνηείναι ένας τεχνητός πλανήτης, ή πιο σωστά, ένας πλανήτης διαστημόπλοιο. Προσωπικά θαπαραθέσω τα στοιχειά και όπως λέω πάντα, τα όποια συμπεράσματα, είναι αποκλειστικάδικά σας, για το αν εν τέλει έχουμε να κάνουμε με κάτι τεχνητό η όχι! Μία από της πρώτεςφωνές που αποφάσισε να θέσει τα πράγματα στο τραπέζι, ήταν ο δρ. Λούις Ουώλτωρ πουπροσπάθησε να δώσει λύσεις στα προβλήματα του εδάφους της σελήνης, μέσω ξένωνσυναδέλφων του. Ο Λούις δεν δίστασε να πει δημόσια ότι το έδαφος της σελήνης αποτελείένα μεγάλο μυστήριο. Τον Λούις ακολούθησε ο γεωλόγος δρ. Ρος Τέυλορ, πουπροβληματίστηκε με την ύπαρξη της σεληνιακής λάβας που ως βάση της είχε το τιτάνιο. Οίδιος πάντα θεωρούσε αδιανόητη την ύπαρξη της, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πουυπάρχουν στην σεληνιακή ατμόσφαιρα ενώ το τιτάνιο, για τους μη γνωρίζοντες, χρειάζεταιυψηλές θερμοκρασίες που δεν υφίστανται στην σελήνη. Ο χημικός Χάροντ Γιούρευ το 1970σε ένα επιστημονικό συνέδριο, θα πει στους συναδέλφους του, ότι το μεγαλύτεροπρόβλημα όλων των εποχών είναι η χημική σύσταση της σελήνης, ενώ και το μέλος τηςΝΑΣΑ Γιούτζιν Σουμέηκερ θα προσθέσει στο αίνιγμα ένα ακόμα λιθαράκι λέγοντας ότι κάθεπέτρα που έχει έρθει από την σελήνη μάς γεννά το λιγότερο δέκα ερωτήματα. Τι έκανεόμως τον Σουμέηκερ να μιλά έτσι; Την απάντηση θα μας την δώσει ο δρ. Πωλ Γκάστ, μέλοςτης ΝΑΣΑ, που θα μιλήσει για την παράλογη πυκνότητα των πετρωμάτων της σελήνης.Σύμφωνα λοιπόν με τον Γκαστ, η πυκνότητα των πετρωμάτων είναι 3,2-3,4. Αντίθετα ταπετρώματα της γης έχουν μικρότερη πυκνότητα από της σελήνης (2,7-2,8), παρά τηνατμόσφαιρα της. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο δορυφόρος της Γης λογικά θα έπρεπε να έχει σταπετρώματα του μικρότερη πυκνότητα και όχι μεγαλύτερη από αυτήν της Γης, εκτός αν ταπετρώματα είναι τεχνητά, η ακόμα χειρότερα, αν κάποτε υπήρχε ατμόσφαιρα όμοια με τηςγης, αλλά με μεγαλύτερη πίεση.  
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  Νομίζω όμως πως έφτασε η ώρα να εμβαθύνουμε στα πράγματα πιο πολύ! Η ρωσικήδιαστημική μηχανή όπως θα διαπιστώσετε και εσείς πιο κάτω, είχε προχωρήσει σεδηλώσεις που σίγουρα θα ζήλευε κάθε άνθρωπος της έρευνας. Πριν προχωρήσω σκεφτείτετο εξής: η Ρωσία είναι μια από της χώρες που φροντίζει να κρατά το στόμα της όσο πιοκλειστό γίνεται, συγκριτικά με κάθε άλλη χωρά της υφηλίου, κάτι που προσωπικά με κάνεινα σκέφτομαι πως πίσω από μία δήλωση κρύβεται μια ολόκληρη αλήθεια . Φυσικά αυτό δενσημαίνει, ότι είμαι από εκείνους που ντύνουν τα πάντα με το μανδύα της συνωμοσίας καιούτε θα συμβούλευα τον κάθε αναγνώστη να βλέπει τα πράγματα από αυτήν την οπτικήγωνία, γιατί τότε παγιδεύεται μέσα στο ατελείωτο δίκτυο της παραφιλολογίας . Ας δούμεόμως ποια ήταν η γνώμη των Ρώσων που προκάλεσε το σοκ των δυτικών. Το 1970, ο ΜιχαήλΒαζίν, σε ένα κυβερνητικό έντυπο, δηλώνει ευθέως, ότι η σελήνη είναι μια μεταλλική κούφιασφαίρα που γυρνά σε τροχιά γύρω από την Γη (θυμηθείτε το σενάριο του διαστημοπλοίουγια το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω). Ωστόσο τα σοκ από την Σοβιετική Ένωση δεν θασταματήσουν εδώ! Την ίδια χρονιά, το επίσημο περιοδικό της κυβέρνησης «Πράβδα», κάνειλόγο για δείγματα σιδήρου που μάλιστα δεν σκουριάζουν και δεν μπορούν νααναπαραχθούν. Κάπου εδώ, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις για την όλη αλήθειατου εντύπου. Οι αναγνώστες μου θα θυμούνται ότι παλαιότερα, όταν είχα ασχοληθεί με τοντομέα της παραπληροφόρησης του κοινού, είχα αναφέρει ότι η «Πράβδα» λειτούργησε σταχεριά τον σοβιετικών ως ένα καλό εργαλείο παραπληροφόρησης . Ίσως λοιπόν το όλοδημοσίευμα να έγινε λόγω της προχωρημένης έρευνας που είχαν κάνει οι δυτικοί, με σκοπόνα δημιουργήσει κύμα εντυπώσεων και απόκρυψης στοιχείων των δυτικών από το κοινό.Προσωπικά γνωρίζω αρκετά τις τεχνικές ελέγχου του όχλου, αρκεί και μόνο να γνωρίζειςλίγη ψυχολογία και κινησιολογία, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το εξετάσουμε σε κάποιοάλλο άρθρο. Οι δυτικοί, όπως ανέφερα, είχαν προχωρήσει αρκετά στις έρευνες τουςσχετικά με το έδαφος της σελήνης - άλλωστε ήταν οι πρώτοι που πάτησαν στο φεγγάρι!Και τα περισσότερα στοιχεία είναι εύλογο να έρχονται από την άλλη πλευρά τουατλαντικού. Η θεωρία της μεταλλικής σφαίρας δεν άφησε αδιάφορη τη ΝΑΣΑ. Το 1973 οΚούρτις Πάρκιν δηλώνει ότι τα συμπεράσματα που πήραν από τα μαγνητόμετρα τουΑπόλλων 12 και του Απόλλων 15, καθώς και τις μετρήσεις που έκανε ο δορυφόροςΕξπλόρερ 35, είναι ότι η επιφάνεια της σελήνης είναι πράγματι μεταλλική. Ωστόσο πριν το1973, το διεθνές περιοδικό σεληνιακών σπουδών, είχε δημοσιεύσει μια εμπεριστατωμένημελέτη του Σ. Σόνετ που αποδείκνυε την μεταλλική επιφάνεια της σελήνης. Ίσως η ερευνάτου Σόνετ ήταν μια δοκιμή, ώστε να διαπιστωθεί η αντίδραση του, επιστημονικού και μη,κοινού. Από την άλλη, αν ο σκοπός της δημοσίευσης της «Πράβδα» ήταν να ανοίξουνε ταστόματα των δυτικών, θα έλεγα ότι μάλλον πέτυχε!    ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ  Το μεγαλύτερο αίνιγμα της σελήνης που απασχόλησε από την αρχή της μελέτης της καιαπασχολεί ακόμα και στις μέρες μας ερευνητές, αστρονόμους, ακόμα και την ίδια τη ΝΑΣΑ,είναι η παρατήρηση των μυστηριωδών φωταψιών που εμφανίζονται κατά καιρούς στουςδιάφορους κρατήρες και αλλού. Τα ανεξήγητα φώτα έχουν αρχίσει να καταγράφονταιτουλάχιστον από το 1825. Πιο εμπεριστατωμένα, υπάρχουν αναφορές για τον κρατήρα«Αρίσταρχο» όπου το 1825, 1835 & 1897 παρατηρήθηκαν φώτα να χάνονται στο εσωτερικότου. Ένας από τους πιο γνωστούς αστρονόμους του μεσαίωνα, ο Τρουβέλος, θα καταγράψειστο ημερολόγιο του το 1880, την παρατήρηση ενός φωτεινού τείχους που χάθηκε εντελώςξαφνικά. Ξέρω ότι τώρα κάποιοι θα τρέξουν να πουν ότι τα μέσα και οι γνώσεις της εποχήςήταν τέτοιες που θα μπορούσαν να διαστρεβλωθούν πολλά! Ο βιαστικός αναγνώστης ίσωςνα σκοντάψει κάπου παρακάτω… Τον Ιούλιο του 1965 ο κρατήρας «Πλάτωνας» θα εκπέμψειφωτισμούς που θυμίζουν σήματα Μορς. Αξιοπερίεργο επίσης είναι ότι κάθε φορά πουπαρουσιάζονται παρόμοια φαινόμενα, ο δορυφόρος Μπίντς θα χάνεται για πέντε με δέκαχιλιόμετρα. Ο αστρονόμος της βασιλικής αστρονομικής εταιρίας της Βρετανίας, ΡόμπερτΧάρτ, θα είναι ένας ακόμη μάρτυρας των άγνωστων φωτισμών.  Θα τον ακολουθήσει οΓερμανός Γιόχαν Σραίτερ και ο Φράνκ Μπ. Χάρις, που δεν θα φοβηθεί να πει, παρά τοεπιστημονικό κατεστημένο, ότι τα φώτα δεν μπορούν να φέρουν καμία επιστημονικήεξήγηση. Σε όσους τους πέρασε από το νου, ότι το όλο θέμα είναι κάτι που επινόησαν οιουφολόγοι, με σκοπό να αποδείξουν την υπόθεση των ΑΤΙΑ, θα απαντήσει ο συνεργάτης τηςΝΑΣΑ, δρ. Ουίλιας Κόρτις, που στο βιβλίο του «Παράξενο Σύμπαν», αποκλείει τηνπερίπτωση της απάτης, λόγω του ότι το θέμα είναι ενεργό εδώ και αιώνες. Άλλωστε ακόμακαι η ιδία η ΝΑΣΑ αποδεικνύει με τις κινήσεις της, ότι έχει πάρει το θέμα στα σοβαρά, γιαυτό και έθεσε σε λειτουργία την επιχείρηση ΜΟΥΝ ΜΠΛΙΝ, που σαν σκοπό της έχει τηνερευνά των παράξενων φωτισμών στην επιφάνεια της σελήνης.    
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Τα Επιστημονικά Αινίγματα της Σελήνης

Συντάχθηκε απο τον/την Γρηγόρης Τσουκαλάς
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    ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΩΝΙΑ  Κλείνοντας το θέμα της σελήνης, είμαι βέβαιος πως ο αναγνώστης θα αναρωτιέται για ποιολόγο δεν αναφέρθηκα  στο μεγάλο ερώτημα, του αν πήγε ο άνθρωπος στην σελήνη η όχι…Θεωρώ πως ήδη έχουν αναφερθεί άπειρα άρθρα και βιβλία στο αν εν τέλει πήγαμε στηνσελήνη η όχι, που πλέον θα ήταν περιττό από μέρους μου να  ξαναζεστάνω μια σούπα πουέχει ξανασερβιριστεί. Ο ίδιος, ακολουθώ πάντα την τακτική του ιχνηλάτη, που ποτέ δενασχολείται με αυτά που φαίνονται, για τον απλό λόγο ότι η βιτρίνα έχει πάντα τα πιοακριβά ρούχα και όσα θέλει να διώξει ο καταστηματάρχης από πάνω του. Από την άλλη, θαέλεγα πως συμφέρει κάποιους να μην είχαμε πάει ποτέ στη σελήνη για τον απλό λόγο ότιόλα τα παραπάνω ερωτήματα, θα εξαφανίζονταν ως δια μαγείας! Επίσης, η όλη ιστορίααυτής της αμφισβήτησης, στηρίχτηκε αποκλειστικά στα βίντεο, κάτι που κανένας σοβαρόςερευνητής δεν θα πρέπει να έχει ως μόνο αποδεικτικό στοιχείο! Αν θέλετε να έχετε μιαευθεία απάντηση από μέρους μου, θα σας απαντήσω πως ναι, πήγαμε στη σελήνη, αυτόάλλωστε το αποδεικνύουν και τα διάφορα ευρήματα. Αν τώρα με ρωτήσετε, αν τα βίντεοείναι πραγματικά, θα σας απαντήσω πως ένα μέρος τους μπορεί και να είναι ψεύτικο, γιατον απλό λόγο ότι έδειχναν κάτι που ίσως να μην έπρεπε να δει ο κόσμος. Πως βγάζω αυτότο συμπέρασμα; Θα θεωρούσα βλακώδες από την πλευρά της ΝΑΣΑ να μην ψάξει ή να μηνβιντεοσκοπήσει τις τεχνητές κατασκευές για τις οποίες πρότερα είχε γίνει τόσος ντόρος.Η επόμενη ερώτηση που θα έκανα τώρα, αν ήμουν στην θέση σας, θα ήταν ποιος έφτιαξε τιςτεχνητές κατασκευές και αν η σελήνη είναι τελικά μεταλλική. Χμ… η απάντηση μου θα είναικάπως δυσνόητη, όπως δυσνόητο τελικά είναι και αυτό το συμπάν! Πιστεύω πως ζούμε σεέναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και που το αύριο καταρρίπτει το σήμερα. Πριν μερικούςαιώνες οι ορθολογιστές έριχναν στην πυρά όσους μιλούσαν για την σφαιρικότητα της Γης,ώσπου εκείνη η διαβολική σφαιρικότητα αποδείχτηκε από τους ίδιους τους ορθολογιστές.Μην σας φανεί περίεργο λοιπόν, αν το πιο ευφάνταστο σενάριο που έχετε ακούσει, τοδείτε να γίνετε πραγματικότητα στο μέλλον…  Γρηγόρης Τσουκαλάς ©    Πηγές - Επιλεγμένη βιβλιογραφία:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΑΣΑ: APOLLO 14, PRELIMINARYSCIECE REPORT US CONCERNMENT  ΚΟΥΠΕΡ ΧΕΡΝΙΚ: Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ  XEIZ MΠΕΙΤΖ: SAGA AND SAGA UFΟ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ: ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ – ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ; - Εκδ. ΣΕΛΕΦΑΪΣ {ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΕΚΔΟΣΗ}  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ - Εκδ. ΠΑΠΥΡΟΣ PRESS  DON WILSON: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ - Eκδ. ΩΡΟΡΑ  PAYWELS BERGIER: ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - Εκδ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ  
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