
Πριν μερικά χρόνια, λίγο μετά το 1960 επί Σοβιετικής Ένωσης, γινόταν στη 

Σιβηρία μια έρευνα από γεωλόγους.  Χρησιμοποίησαν γεωτρύπανο που 

μπορούσε  να  μπει  στη  γη  πολύ  βαθειά.  Οι  Ρώσοι  διαθέτουν  τέτοια 

γεωτρύπανα που μπορούν να φτάσουν σε περίπου 20 km βάθος, και τα 

πουλάνε σε χώρες όπως η Ινδία και η Κορέα, που έχουν πετρέλαιο σε 

κοιτάσματα με πολύ μεγάλο βάθος, για να μπορούν να το εξορύξουν.

     Τότε όμως έγινε κάτι πολύ εντυπωσιακό και απρόβλεπτο, που μαθεύτηκε πρώτα στη 

Μόσχα και  μετά στη Φινλανδία,  από την  οποία κυρίως μέσω της  έγκυρης εφημερίδας 

Ammenusastia η είδηση έφτασε και στη Δύση. Συγκεκριμένα, όταν το γεωτρύπανο έφτασε 

τα 14,4 χιλιόμετρα βάθος, ξαφνικά άρχισε να μην βρίσκει αντίσταση και γύρναγε τρελά, 

ενώ  καταγράφηκε  μια  εκπληκτική  θερμοκρασία  1100  βαθμών  Κελσίου.  Κατάλαβαν  ότι 

είχαν πέσει σε κενό δηλ. κάτι σαν σπήλαιο μέσα στη γη. Είχαν μαζί τους ένα μικρόφωνο 

για να καταγράφουν τον ήχο από τις μετατοπίσεις των πλακών που γίνονται σε αυτά τα 

βάθη. Τους ξάφνιασε πρώτα κάτι σαν τεράστια νυχτερίδα που βγήκε από την τρύπα, μαζί 

με  ένα  ρεύμα  αερίου,  μόνο  που  αυτή  είχε  πολύ  λαμπερά  φτερά  που  έγραφαν  "έχω 

κυριαρχήσει" και χάθηκε στον ουρανό. Όταν έβαλαν το μικρόφωνο στην τρύπα άκουσαν 

τρομακτικές ανθρώπινες κραυγές. 

       Επικεφαλής  στο  πείραμα  ήταν  ο  Δρ.  Ασσάκωφ  (Azzacove).  Αυτός  δήλωσε:  "Σαν 

κομμουνιστής δεν πιστεύω στον Ουρανό ή τη Βίβλο, αλλά σαν επιστήμονας τώρα πιστεύω 

στην  Κόλαση.  Είναι  περιττό  να  πω  ότι  είμαστε  σοκαρισμένοι  που  κάναμε  μια  τέτοια 

ανακάλυψη.  Αλλά  ξέρω  τι  είδαμε,  και  ξέρω  τι  ακούσαμε.  Και   είμαστε  απόλυτα 

πεισμένοι ότι τρυπήσαμε μέχρι τις Πύλες της Κολάσεως "!



    "Αντί για μετακινήσεις πλακών, λέει ο Δρ. 

Ασσάκωφ, ακούσαμε ανθρώπινη φωνή που 

ούρλιαζε από τον πόνο". 

       Και  συνεχίζει:  "Στην αρχή νομίζαμε ότι  η 

φωνή  ερχόταν  από  τα  σύνεργά  μας,  αλλά 

όταν  προσδιορίσθηκε  η  προέλευσή  της,  οι 

χειρότερες υποψίες μας επιβεβαιώθηκαν. Δεν 

ήταν κραυγές από ένα μόνο άτομο, αλλά από 

χιλιάδες ή και εκατομμύρια ανθρώπους".
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