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Το φαινόμενο που καταγράψαμε σε video και σας το παρουσιάζουμε εδώ, αποτελεί
για εμάς μάλλον μυστήριο και το δημοσιεύουμε με την ελπίδα ότι κάποιος θα μας
δώσει μία λογική εξήγηση για αυτό. Σκοπός μας δεν είναι η δημιουργία
εντυπώσεων αλλά η πραγματική έρευνα οριακών φαινομένων.

  

[Ας μας συγχωρεθεί η κακή ποιότητα εικόνας μιας και η φωτογραφική μηχανή, με την οποία
βιντεοσκοπήθηκε, είναι μία απλή ερασιτεχνική. Επίσης στη συνέχεια αναγκαστήκαμε να
συμπιέσουμε το τελικό αποτέλεσμα ώστε αυτό να μπορεί να φορτώνεται ακόμη και με
αργές συνδέσεις.]

        

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ:

  

Ήταν 21:15, βράδυ της 13/7/09, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και μέλος της λέσχης
ORTESSIA μας ενημέρωσε για ένα περίεργο φαινόμενο που παρατηρούσε εδώ και λίγη ώρα
από το μπαλκόνι του, στη Θεσσαλονίκη. Αφού μας περιέγραψε το φαινόμενο, δεν
μπορούσαμε παρά να πάρουμε θέση και να το παρατηρήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας (για
μία ολόκληρη ώρα και κάτι).

  

Αυτό που βλέπαμε στον ουρανό ήταν αέριες (;) μαύρες μάζες (σαν καπνού ή σύννεφου) να
εμφανίζονται από το πουθενά, να πυκνώνουν σχετικά γρήγορα και κατόπιν να διασπώνται
και να εξαφανίζονται με τον ίδιο περίεργο τρόπο. Ο τρόπος εμφάνισης & διάσπασης ήταν ο
εξής: αρχικά το σύννεφο ήταν μία μαύρη κουκίδα που πύκνωνε και μεγάλωνε όλο και
περισσότερο (με σχετικά γρήγορο ρυθμό) μέχρι που χωρίζονταν σε 2-3 πυκνά κομμάτια -ή
και σε πολλά μικρότερα που θύμιζαν σμήνη κορακιών- έως ότου γινόταν πολύ αχνό και ή
εξαφανίζονταν εντελώς ή, σε κάποιες περιπτώσεις, έμοιαζε να ξανασκουραίνει και να
ξαναμεγαλώνει.

  

Παρότι στην ευρύτερη περιοχή επικρατούσαν άνεμοι, τα νέφη αυτά παρέμεναν στο ίδιο
σημείο. Τα σημεία όμως στα οποία έκαναν την εμφάνιση τους, κάλυπταν μία ευρεία περιοχή
της Δυτικής & Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Το φαινόμενο ήταν ορατό όχι μόνο από την
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περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και από το βορειοδυτικό άκρο του νομού, όπως
μας επιβεβαίωσε και άλλος μάρτυρας.

  

Τέλος, παρατηρήστε ότι το φαινόμενο έλαβε χώρα μόλις λίγες μέρες μετά από την
ανακοίνωσή μας για ανάγκη «φυτέματος» της Βορειοδυτικής Ελλάδας με Αιθερικούς
Μετατροπείς…

  

  

ΜΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ:

  

Αφού απορρίψαμε τις θεωρίες της πυρκαγιάς και των κοινών σύννεφων, σκεφτήκαμε ότι
μπορεί να είναι καπνοί από αντιαεροπορικά πυρά που πιθανώς να προέρχονταν από κάποια
στρατιωτική άσκηση. Βέβαια, αν αναλύσουμε τις λεπτομέρειες, ακόμη και αυτό το σενάριο
αρχίζει να χάνει έδαφος…

  

  

Αν παρατηρήσατε κι εσείς το φαινόμενο και γνωρίζετε τι ήταν, επικοινωνήστε μαζί
μας για να το συζητήσουμε και να ανακοινώσουμε στο site τα πορίσματα μας. 
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