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              Το μυστικό όπλο του Τέσλα 

Ο Nikola Τέσλα δημοσιεύσε τον Απρίλιο 

του 1907 στην εφημερίδα Ο Κόσμος του 

Τζόζεφ Πούλιτζερ, ενα άρθρο που 

περιέγραφε μια συσκευή που θα 

μπορούσε να εκρήγνυται κάτω απο το 

νερό με ένα μεγάλο εκρηκτικό φορτίο , και 

θα προκαλεί ένα  

τεράστιο κύμα που θα καταπίνει τα 

εχθρικά πλοία .Αυτή η εφεύρεση του 

Τέσλα στηρίχθηκε στη λογική, αν μια 

τορπίλη εκραγεί με τηλεχειρισμό δίπλα 

απο ένα θωρηκτό το παλιρροϊκό κύμα θα 

το βουλιάξει αμέσως και οποιοδήποτε 

πλοίο υπάρχει κοντά μη μπορώντας να 

αντιδράσει, θα είναι εύκολη λεία. 

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΡΙΦΘΗΚΕ 

Ενώ η ιδέα απορίφθηκε τότε, την 

περίοδο του ψυχρού πολέμου 

υοθετήθηκε απο το Αμερικανικό 

ναυτικό. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΣΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΝΑΤΟΣ: 
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• Ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών είναι ένα 

παλιό όνειρο. Πάντα ο άνθρωπος επιθυμούσε 

ν’ αποκτήσει την ικανότητα να επηρεάζει και 

να καθοδηγεί τις βροχοπτώσεις. Στους 

περισσότερους πολιτισμούς της Γης ο 

βροχοποιός, που με τελετές και μαγικές 

επικλήσεις προσπαθούσε να συγκινήσει τον 

ουρανό για να εξαπολύσει το γονιμοποιό του 

«σπέρμα», ήταν άτομο περιβεβλημένο με 

τιμές και σεβασμό. Το 18ο αιώνα η επιστήμη 

ανέλαβε τα ηνία και προώθησε τη γνώση των 

καιρικών συνθηκών, αλλά μέχρι τα μέσα του 

20ού αιώνα οι επιτυχίες σ’ αυτόν τον τομέα 

ήταν μικρές. Και μόλις τελευταία 

εμφανίστηκαν νέες τεχνολογίες που 

προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 

γίνει πραγματικός βροχοποιός. 

• Το βασικότερο κίνητρο για τον έλεγχο των 

κλιματολογικών συνθηκών ήταν η προστασία 

και η αύξηση της γεωργικής παραγωγής, που 

παραμένει έρμαιο των μετεωρολογικών 

συνθηκών. Πριν από έναν περίπου αιώνα ο 

Νίκολα Τέσλα θεωρούσε βέβαιο ότι ο 

άνθρωπος θα μπορούσε να δαμάσει σύντομα 

τις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της Φύσης και 

ιδιαίτερα τις επικίνδυνες καταιγίδες. Τον 



Ιούνιο του 1900 ο Τέσλα είχε πει: «Είναι πολύ 

κοντά η εποχή που θα έχουμε τον απόλυτο 

έλεγχο των βροχοπτώσεων στην 

ατμόσφαιρα». Όσοι είναι πληροφορημένοι 

για τη ζωή και το έργο αυτής της «άσωτης» 

μεγαλοφυΐας γνωρίζουν πολύ καλά πως ο 

Τέσλα δεν αστειευότανΟ Τέσλα γνώριζε ότι 

«ο Θεός έφτιαξε τη Γη» για να δονείται στη 

συχνότητα των 7-8 Hertz, που αποτελεί και τη 

βάση για τον έλεγχο του καιρού. Στις αρχές 

του 20ού αιώνα εφηύρε μια συσκευή για τη 

Μετάδοση Ηλεκτρικής Ενέργειας Με Φυσικά 

Μέσα, την οποία και κατοχύρωσε ως 

ευρεσιτεχνία το 1905 (αριθμός 787.412). Η 

συσκευή αυτή αποτελούσε μέρος του σχεδίου 

του για την ασύρματη μεταφορά ενέργειας, 

που βασιζόταν στη σωστή αξιοποίηση των 

μετεωρολογικών συνθηκών και ιδιαίτερα των 

ηλεκτρικών φορτίων της ατμόσφαιρας. 

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ο μεγάλος 

Σερβοαμερικανός εφευρέτης είχε παθιαστεί 

με τις ιδέες άντλησης ενέργειας από την 

ιονόσφαιρα, της ασύρματης μεταφοράς 

ενέργειας και με τον έλεγχο των καιρικών 

συνθηκών προς όφελος της ανθρωπότητας. 

Ισχυρίζονταν πως με τη σωστή χρήση της 



ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και 

των«κυμάτων Τέσλα» οι παγωμένες 

εκτάσεις θα μετατρέπονταν σε 

καλλιεργήσιμη γη, οι πόλεις θα καθάριζαν 

από τη μόλυνση, η ξηρασία θα 

αποτρέπονταν, όπως και οι καταστροφικές 

καταιγίδες και τυφώνες. Στις αρχές του 

20ου αιώνα ο Τέσλα, που είχε σχεδιάσει 

στροβιλοκινητήρες για οχήματα, υποστήριζε 

ότι μπορούσε να ελέγξει τους στροβίλους 

της Φύσης (κυκλώνες κτλ.) με μικροκύματα 

και ακτινοβολίες. 

 

 

 



Tesla Gun, το πρώτο όπλο που εκτοξεύει α-
στραπές 
 

 

 

 

Ο αυτοαποκαλούμενος “τρελός επιστήμο-
νας” Rob Flickenger δημιούργησε το πρώ-
το όπλο Tesla, την ύπαρξη του οποίοι οι 
περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδέσει 
με το όνομα του διάσημου φυσικού και ε-
φευρέτη Nikola Tesla, αλλά δύσκολα φα-
νταζόμασταν ότι θα μπορούσε να υλοποι-
ηθεί στην πραγματική ζωή.Το Tesla Gun 
αποτελεί μια φορητή συσκευή  που δου-
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λεύει με μπαταρίες και έχει τη μοναδική 
ικανότητα να εκτοξεύει αστραπές μετα-
τρέποντας την τάση των 18V σε 20.000V. 
Φυσικά δεν πρόκειται για πραγματικές α-
στραπές αλλά ό,τι πιο κοντινό σε αυτές 
μπορεί να σκεφτεί κανείς.Ο ίδιος 
ο Flickenger προειδοποιεί ότι το όπλο εί-
ναι πολύ επικίνδυνο και η χρήση του α-
παιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

 

 

 

 

 


