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Λίγα λόγια για τη συλλογή 
 

 
 
Η συλλογή περιλαμβάνει κείμενα τα οποία είχαν παρατεθεί παλιότερα στο  
ιστολόγιο  http://agisgios2.blogspot.gr/ στις θεματικές ενότητες: 9/11, 
Αμερικανοκρατία, Λιβύη, Παλαιστίνη. 
 Τα κείμενα των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του ιστολογίου αποτελούν το 
περιεχόμενο άλλων συλλογών κειμένων που παρατίθενται στo τέλος της 
συλλογής. 
           
Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησε να 
ανανεώνεται τον Ιούλιο του 2012)  
Κατά κάποιον τρόπο οι συλλογές των κειμένων ανά θεματική ενότητα 
αποτελούν υποκατάστατη μορφή του ιστολογίου σε περίπτωση που αυτό 
διαγραφεί. 

 
Στις συλλογές δεν συμπεριλαμβάνονται κείμενα τα οποία είχαν 
αναδημοσιευτεί από άλλα ιστολόγια.  
Κρατήθηκαν μόνον όσα είχαν μεταφραστεί από ξενόγλωσσες ιστοσελίδες και 
κρίθηκαν σημαντικά για τη συνοχή της συλλογής. 
Στα κείμενα αυτά παρατίθεται κεντρικά κάτω από τον τίτλο τους ο 
πρωτότυπος τίτλος και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ξενόγλωσσου κειμένου 
που μεταφράστηκε. 
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εικόνες και τα βίντεο που υπήρχαν στα 
αντίστοιχα κείμενα του ιστολογίου.  
Παρατίθεται μόνο η ηλεκτρονική διεύθυνση των βίντεο στα οποία γίνεται 
αναφορά στο κείμενο ή κρίθηκαν οργανικά μέρη του κειμένου.   

 
Η ημερομηνία η προτασσόμενη σε κάθε κείμενο αντιστοιχεί στην ημερομηνία 
δημοσίευσής του στο ιστολόγιο. 
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Ο κόσμος χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανθρώπων:  

μια πολύ μικρή ομάδα που κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν,  
μια κάπως μεγαλύτερη ομάδα που παρακολουθεί τα  

πράγματα να συμβαίνουν, και το μεγάλο πλήθος  
που ποτέ δεν ξέρει τι συνέβη. 

Nicholas Murray Butler,  
πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κολούμπια, 1931 Νόμπελ Ειρήνης 

 
 
 
 

Το Σεπτέμβριο του 2012 ο επικεφαλής του ανωτάτου  
δικαστηρίου της Ιταλίας, Fernando Imposimato,   

ζήτησε να ξεκινήσει διεθνής ποινική έρευνα για την 9/11  
γιατί πλήθος γεγονότων απαξιώνουν την επίσημη θέση. 

Συγκρίνει το χτύπημα στους πύργους με την  
καλυμμένη επιχείρηση Gladio τρομοκρατικών  

ενεργειών από τη CIA (βλ. κεφ. 12). 
http://www.digitaljournal.com/article/332580  

(Italian Supreme Court head calls for international 9/11 inquiry) 
 
 
 

 
Ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα και ναύαρχος  

Jesse Ventura ζητάει  ποινική δίωξη του Τσένι, του  
Ράμσφελντ και των υπάλληλων της κυβέρνησης  

για συνενοχή στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την  
επακόλουθη συγκάλυψη των επιθέσεων στις 9/11  

 
http://www.veteranstoday.com/2010/12/18/gordon-duff-gov-jesse-

ventura-proves-911-cover-up-will-americas-government-fall/ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

8 . 9 . 1 0  

37.  Η Ζοφερή Πραγματικότητα Μετά τα Γεγονότα της 11/9  
. 

Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από το πιο σημαδιακό γεγονός του αιώνα μας 
Από τότε ο κόσμος έχει αλλάξει καθοριστικά. 
Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί,  
αναρίθμητοι άλλοι έχουν μείνει με αθεράπευτα σωματικά και ψυχικά 
τραύματα,  
άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχει εξαφανιστεί σε μυστικές φυλακές, 
πλωτές ή στη στεριά, 
άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχει βασανιστεί και συνεχίζει να βασανίζεται 
απάνθρωπα, 
ολόκληρες γενιές παιδιών έχουν ξεκληριστεί στο Ιράκ, το Αφγανιστάν 
και σήμερα στη Λιβύη 
και οι πολίτες στις ΗΠΑ αλλά και σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουν δει να 
παίρνονται πίσω ελευθερίες και δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί με αίμα. 
 
Έχουν μολύνει τον πλανήτη με τα ραδιενεργά τους όπλα,  
έχουν καταλάβει τους αιθέρες και περιφέρουν ανενόχλητοι τα 
επανδρωμένα και μη θεριά τους,  
έχουν κάνει ολόκληρο τον πλανήτη ζούγκλα. 
 
Και από πάνω προσβάλλουν κάθε φορά τη νοημοσύνη μας εκδίδοντας 
κάθε τόσο ντιρεκτίβες για κακώς κείμενα στους άλλους  
και διατάζοντας τις μαριονέτες τους να συλλαμβάνουν και να δικάζουν τους 
άλλους γιατί δεν υπάκουσαν στους νόμους τους της ζούγκλας. 
 
 

38.  Η Ανάγκη Επανεξέτασης της Επίσημης Εκδοχής  
 
 Η Κατάρρευση και Τρίτου Πύργου που Αποσιωπήθηκε 

Εννέα χρόνια πριν κατέρρευσαν από τρομοκρατικό χτύπημα οι δίδυμοι 
πύργοι του κέντρου εμπορίου στις ΗΠΑ. 
Αυτό γνωρίζουμε οι περισσότεροι. 
Οι πύργοι όμως που κατέρρευσαν ήταν τρεις και όχι δύο. 
Μαζί με τους δίδυμους πύργους κατέρρευσε και ένας τρίτος πύργος με 47 
ορόφους που δεν χτυπήθηκε από αεροπλάνο. 
Ο πύργος αυτός είναι γνωστός ως το κτίριο 7. 
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Στην κατάρρευση αυτού του τρίτου πύργου δεν αναφέρθηκε καν η 
έκθεση της κυβερνητικής επιτροπής που συστάθηκε (411 ημέρες μετά το 
χτύπημα) για να εξετάσει τι είχε συμβεί. 
Κατόπιν συνεχών διαμαρτυριών μετά από επτά χρόνια συστάθηκε άλλη 
εξεταστική επιτροπή η οποία αποφάνθηκε ότι κατέρρευσε γιατί μεταδόθηκε 
φωτιά από κάποιον από τους άλλους δύο πύργους. 
Αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που καταρρίπτουν την εκδοχή αυτή. 
 
 Κάποια Άλλα Περίεργα που Αποσιωπήθηκαν 

Λένε ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει τριτοκοσμική χώρα. Εκατομμύρια άστεγοι, 
συνεχώς διογκούμενη ανεργία, διαλυμένο σύστημα υγείας,... 
Το ίδιο είχε ειπωθεί και με τη συμφορά με τον τυφώνα Κατρίνα.  
Εξέπληξε η πρωτοφανής ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού της . 
 
Στη συμφορά, όμως, που χτύπησε τις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 
υπήρξε μια πολύ ιδιόμορφη συμπεριφορά του κρατικού μηχανισμού της. 
Σε κάποια πράγματα λειτούργησε υπο-τριτοκοσμικά και σε κάποια άλλα 
υπερ-πρωτοκοσμικά: 
 
Α.  Ενώ είχαν ειδοποιηθεί οι υπηρεσίες της για το επικείμενο χτύπημα 
των πύργων, δεν έκαναν τίποτα να το εμποδίσουν. 
Όταν συνέβη, οι κρατικές της υπηρεσίες λειτούργησαν υπο-τρικοσμικά. 
Δεν λειτούργησε απολύτως τίποτα. 
Απέτυχε να κινητοποιηθεί ο προβλεπόμενος σε αυτές τις περιστάσεις 
μηχανισμός αναχαίτισης των αεροπλάνων, δεν υπήρξε κανείς συντονισμός 
των επί μέρους υπηρεσιών.. 
Ακόμη και ο πρόεδρος Μπους, ο υπεύθυνος να ηγηθεί των εντολών, δεν 
ακύρωσε την επίσκεψή του σε δημοτικό σχολείο, ενώ είχε ήδη συμβεί το 
πρώτο χτύπημα και όταν πληροφορήθηκε και για το δεύτερο χτύπημα 
των πύργων συνέχισε ατάραχος να παραμένει και να μελετά με τα 
παιδιά και αναχώρησε μετά την εθιμοτυπική φωτογράφιση χωρίς 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας. 
 
Β.  Μετά τη συμφορά η δικαιοσύνη της λειτούργησε, επίσης, υπο-
τρικοσμικά. 
Δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε κανέναν για την απίστευτη ολιγωρία των 
κρατικών υπηρεσιών της. Απεναντίας πολλοί προωθήθηκαν. 
Για τη διερεύνηση του ζητήματος με το λεκέ του παλιού προέδρου 
δόθηκε περισσότερο χρήμα και προσκομίθηκαν περισσότερα 
πειστήρια. 
. 
Γ. Ούτε καν τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων, ούτε καμία κασέτα από 
τις πάμπολλες κάμερες ασφαλείας δεν διατάχθηκε να προσκομιθούν 
στην επιτροπή διερεύνησης για να εξεταστούν.  
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Ούτε η έκθεσή της επιτροπής βασίστηκε σε εξέταση των συντριμμιών 
των αεροπλάνων 
και των πύργων που κατέρρευσαν, 
όπως γίνεται σε κάθε αεροπορική τραγωδία και κάθε κατάρρευση κτιρίων. 
. 
Δ. Εκ των υστέρων, η επιτροπή διερεύνησης ομολόγησε ότι 
παρακωλύθηκε στο έργο της, ότι είχε εντολή να μην προχωρήσει σε 
βάθος και πρακτικά ανακάλεσε 
 
 την ετυμηγορία της που πιστοποιούσε την επίσημη εκδοχή των 
γεγονότων. 
Και η δικαιοσύνη δεν επιλήφθηκε. 
 
Ούτε επιλήφθηκε του γεγονότος ότι την προηγούμενη του χτυπήματος 
στο Πεντάγωνο είχε συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τρισεκατομμύρια 
δολάρια που έλειπαν από το Πεντάγωνο τα οποία δεν μπορούσε να 
δικαιολογήσει που πήγαν ο ελεγκτής του Πενταγώνου, ραβίνος Dov Zakheim, 
συγγραφέας του εγγράφου της PNAC για την αναδημιουργία της άμυνας της 
Αμερικής υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα ενός περιστατικού τύπου 
Pearl Harbor για την κινητοποίηση της. 
Ούτε την απασχόλησε το γεγονός ότι το Πεντάγωνο χτυπήθηκε ακριβώς 
στο σημείο που ήταν τα αρχεία για τα διαφυγόντα τρισεκατομμύρια. 
 
Υπάρχει όμως μια όψη στην υπόθεση που ο κρατικός μηχανισμός της 
λειτούργησε υπερ-πρωτοκοσμικά: 
 
Η FEMA, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ήταν στον τόπο της 
τραγωδίας από το προηγούμενο βράδυ. 
Και επιλήφθηκε άμεσα και δραστικά.: 
 
-   Με ταχύτητα αστραπής απομακρύνθηκαν από το Πεντάγωνο 
καλυμμένα τα απομεινάρια του αεροπλάνου που το χτύπησε. 
. 
-   Με πρωτοφανή ταχύτητα απομακρύνθηκαν από τον τόπο της 
συμφοράς τα μπάζα των πύργων και πουλήθηκαν παλιοσίδερα στο 
εξωτερικό. (Κανείς εμπειρογνώμονας δεν επετράπη να τα εξετάσει 
πριν). 
 
-   Με ταχύτητα αστραπής και ενώ ακόμη η συμφορά δεν είχε τελειώσει 
βγήκε η ετυμηγορία ποιοί ήταν πίσω από το χτύπημα και την μετέδιδαν 
τα κανάλια ως έτοιμα από καιρό. 
 
-  Με ταχύτητα αστραπής βγήκε η απόφαση τιμωρίας των κακών, 
αποδεδειγμένα έτοιμη από καιρό. 
Καιρό πριν είχε αποφασιστεί ο πόλεμος στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, με 
βάση επίσημα έγγραφα. 
 
Τεκμηρίωση των παραπάνω δίνεται στα επόμενα κεφάλαια.  
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39.  Το Αμερικανικό Όνειρο και η Αφύπνιση  
 

"Η CIA κατέχει όλους όσους έχουν κάποια  
επιρροή στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης." 

William Colby, πρώην διευθυντής της CIA 
 

"Εξαπάτηση είναι μια κατάσταση του νου  
και ο νους του κράτους." 

James Angleton, επικεφαλής της CIA 1954-1974 
  

«Ποτέ δεν θα είχα συμφωνήσει στην θεσμοθέτηση 
της CIA, αν γνώριζα ότι θα γινόταν  

η Αμερικανική Γκεστάπο." 
Harry S. Truman 

infiniteunknown.net/2012/02/29/cia-admits-
using-msm-to-manipulate/ 

 
Η επίσημη εκδοχή βασίστηκε σε μεγάλο μέρος στις (υποτιθέμενες) 
 τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Barbara Olson,  
σύζυγο του επικεφαλής δικηγόρου του Μπους, ο οποίος υποστήριξε ότι 
μίλησε με τη σύζυγό του που ήταν στη μοιραία πτήση με κινητό 
τηλέφωνο.  
 Μόνον που την εποχή εκείνη δεν ήταν δυνατή  η κλήση με κινητό 

τηλέφωνο.  
 Όταν εντοπίστηκε αυτό, ο σύζυγος είπε ότι οι κλήσεις έγιναν από 

τηλέφωνο στο πίσω κάθισμα του αεροσκάφους. 
 Όταν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν τηλέφωνα στο πίσω κάθισμα στο 

συγκεκριμένο αεροσκάφος, οι ερωτήσεις σταμάτησαν.  
Το ερώτημα αν ο Olson εξαπατήθηκε ή ήταν συνένοχος και κατά πόσον η 
γυναίκα του ήταν πραγματικά στο αεροπλάνο, έμεινε αναπάντητο, βλ.  
http://www.globalresearch.ca/ted-olson-s-report-of-phone-calls-from-barbara-olson-
on-9-11-three-official-denials/8514 (Ted Olson's Report of Phone Calls from Barbara 
Olson on 9/11: Three Official Denials) 
Αρκετοί μιλούν για την πιθανότητα να χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές μίμησης 
φωνής. 

Στην Ελλάδα κάποιος που βγήκε στα κανάλια και μίλαγε για επικοινωνία του 
μέσω τηλεφώνου με επιβάτη στο κυπριακό αεροπλάνο Ήλιος πριν καταπέσει, 
διώχθηκε για παραπλάνηση. 
Αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι όπως η Ελλάδα. 
Αυτά μας λέγανε οι περισπούδαστοι σχολιαστές, για χρόνια στην Ελλάδα. 
Μόνο που μας αφήνανε να τα καταλαβαίνουμε ανάποδα. 
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Κάποιοι διερωτόμασταν πως γινόταν η χώρα που είναι γνωστή ως ο 
παγκόσμιος χωροφύλακας να είναι τόσο περιωπής και οι κάτοικοί της τόσο 
τυχεροί. 
Αρκετοί όμως πείθονταν και μετανάστευαν να ζήσουν το αμερικανικό όνειρο 
όπως μας έλεγαν οι διακεκριμένοι μας. 
Τελικά είχαν δίκιο οι φωστήρες μας.  
Οι αμερικανοί πολίτες ζούσαν ένα όνειρο. 
Μόνο που και πάλι μας αφήνανε να το καταλαβαίνουμε ανάποδα. 
Το όνειρο που ζούσαν οι αμερικανικοί πολίτες το περιέγραψε με λίγες 
κουβέντες ο Γουίλιαμ Κέισι, διευθυντής της CIA (στην πρώτη συνάντησή του 
με το προσωπικό, το 1981): 

" Θα γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμά μας της παραπληροφόρησης 
έχει ολοκληρωθεί, όταν όλα όσα πιστεύουν οι αμερικανοί είναι 
ψευδή ".  

Έρχεται, όμως, κάποια στιγμή που το όνειρο ξεθωριάζει, αρχίζει να χαράζει. 
Οι λευκές αέρινες φιγούρες του ονείρου αρχίζουν να βαραίνουν και να 
σκουραίνουν. 
 
Η Αμερική είναι σήμερα μια χώρα  
 επιδημικής φτώχειας, 40,8 εκατομμύρια αμερικανών (περίπου το 15%) 

σιτίζονται μέσω κουπονιών τροφίμων, 18 εκατομμύρια  αμερικανών 
 προστέθηκαν φέτος στα περυσινά 12 εκατομμύρια που είναι στο δρόμο, 
χωρίς στέγη,  http://www.informationclearinghouse.info/article25109.htm 

 βάρβαρων φυλακών με βασανιστήρια τύπου Αμπού Γκάιμπ                   
(βλ. Σημείωση 1) 

 με ομάδες δολοφόνων, στρατιωτικές και της CIA να έχουν αναπτυχθεί σε 
120 χώρες, http://www.activistpost.com/2011/08/secret-war-in-120-countries-
pentagons.html 

 με εικόνα χώρας μπανανίας (βλ. Σημείωση 2 και 3) 
 
Και αρχίζει το ξεμασκάρεμα. 
 «Πρόκειται για μια κουλτούρα απόκρυψης, δεν μπορώ να βρω καλύτερη 

λέξη .  
Υπήρξαν συνεντεύξεις που έγιναν το βράδυ της 9/11 στο κέντρο 
της FAA (Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) και οι 
ταινίες καταστράφηκαν. 
 Οι ταινίες των ανακρίσεων της CIA καταστράφηκαν.  Η ιστορία της 9 
/ 11, για να το θέσω επιεικώς, διαστρεβλώθηκε και παρουσιάστηκε 
εντελώς διαφορετική από αυτή που πράγματα συνέβη» 
λέει ο John Farmer, πρόεδρος της  επιτροπής διερεύνησης,  βλ.  
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1921659,00.html 
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 «Τα μέλη της επιτροπής γνώριζαν ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
διαστρέβλωναν στην επιτροπή τα πραγματικά περιστατικά και η 
επιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να τους ασκηθεί δίωξη για ψευδείς 
δηλώσει»  βλ. http://www.washingtonsblog.com/2010/09/anniversary-of-
911.html 

Ακόμη και το CNN παρουσιάζοντας ένα συγκλονιστικό, όπως το χαρακτηρίζει, 
βιβλίο θέτει ερωτήματα: 

"Γιατί ψεύδεται η κυβέρνηση για την 11/9:"...επανειλημμένες ανακρίβειες 
από το Πεντάγωνο και την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ...  
Γιατί όλες οι δημόσιες εκθέσεις που συντάχθηκαν μετά την ενέργεια 
από τους υπαλλήλους της FAA και NORAD ήταν αναληθείς;  
Γιατί υπήρχαν αναλήθειες σχετικά με το αρχικό χρονοδιάγραμμα σχετικά 
με την πτήση 93.  
Γιατί ήταν επίσης αναληθές το χρονοδιάγραμμα για την πτήση 77 και 
σχετικά με μαχητικά αεροσκάφη κωδικοποιημένα για να το 
παρακολουθήσει .....  
Εάν όλες οι εκθέσεις που συντάχθηκαν μετά την ενέργεια είναι αναληθείς, 
για οποιονδήποτε λόγο , αυτό είναι ένα ψέμα . 
 Η ανεπάρκεια και ανικανότητα από την πλευρά της κυβέρνησης τις 
εβδομάδες που προηγήθηκαν της 9 / 11 είναι δεδομένη.  
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέτρεψε την εξαπάτηση ... το γεγονός 
ότι συνεχίζει να διαιωνίζει το ψέμα δείχνει ότι απαιτείται πλήρης 
έρευνα για το τι συνέβη και αποδεδειγμένα έχουμε μια ανίκανη και 
στη χειρότερη περίπτωση εξαπατούσα ομοσπονδιακή κυβέρνηση." 
 http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0608/09/ldt.01.html 

Η εμπιστοσύνη στους ταγούς έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

Οι Αμερικανοί πολίτες απαιτούν να χυθεί φως στη μεγαλύτερη πλεκτάνη 
που εξυφάνθη ενόσω το όνειρο ήταν ενεργό. 

Απαιτούν να ερευνηθούν τα γεγονότα την 11η Σεπτεμβρίου από  ανεξάρτητη  
αρχή. 

 
 
8.8.10 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

 Ένας Αποκαλυπτικός Πίνακας 

Ο παρακάτω πίνακας που έχει συνταχθεί από το ΔΝΤ και έχει βασιστεί σε στοιχεία 
της CIA και συναφών οργανισμών, (βλ. υποσημείωση στο κάτω μέρος του πίνακα), 
δίνονται : 
 
Δείκτες σχετικά με (από αριστερά προς τα δεξιά): 
εισοδηματική ανισότητα - ποσοστό ανεργίας - επίπεδο δημοκρατίας - 
καλοζωία- ανασφάλεια βασικής διατροφής - προσδόκιμο ζωής - ποσοστό 
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φυλακισμένων - μαθητική απόδοση 
Οι χώρες για τις οποίες παρατίθενται τιμές στα παραπάνω μεγέθη φαίνονται στην 
πρώτη αριστερή στήλη (στο τέλος οι ΗΠΑ, πέμπτη από το τέλος το Ισραήλ, τρίτη από 
το τέλος η Ελλάδα). 
Στον πίνακα τα χρώματα δηλώνουν τιμή: το γκρί καλή, το κίτρινο εξαιρετική, 
το κόκκινο κακή και το κοκκινόμαυρο χείριστη. 
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Σύγκριτική ανάγνωση του πίνακα: 

Μέγεθος ....................ΗΠΑ.   .Ισραήλ...Ελλάδα.....Βέλτιστες Χώρες 
% φυλακισμένων.  .....743...    .325.........102...... Ιαπωνία, Ισλανδία..(59, 60) 
Εισοδ. ανισότητα.....   ..45....   ...39 ......  ..33....... Ελβετία, Νορβηγία (23,25 ) 
Τροφική ανασφάλεια..  16......   .15.......   ...9....... Σιγκαπούρη, Δανία (2, ) 

 

 Ένα Αποκαλυπτικό Ντοκιμαντέρ 

Στις 28 Μαρτίου 2005 προβλήθηκε στο Channel 4 του BBC ντοκιμαντέρ από 
τετράμηνη έρευνα του καναλιού στις φυλακές των ΗΠΑ, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?v=GO-4800Ln7Q&feature=player_embedded 
Από την έρευνα, όπως φαίνεται στα βίντεο, προκύπτει ότι τα βασανιστήρια στο 
Αμπού Γκράιμπ που προκάλεσαν τον αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο, 
αποτελούν συνήθη πρακτική στις υπερπλήρεις και με ανεπαρκές προσωπικό 
φυλακές των ΗΠΑ. 
Οι φυλακισμένοι αλυσοδένονται και καλύπτονται με κουκούλες, γυμνώνονται και 
διατάσσονται να σέρνονται στο έδαφος, αν δεν συρθούν αμέσως ή δεν το κάνουν 
γρήγορα λόγω σωματικού προβλήματος, δέρνονται, πατιούνται στην πλάτη, 
ραντίζονται με σπρέι πιπεριού σε ποσότητες για να προκαλέσουν εγκαύματα 
δευτέρου βαθμού, τους γίνονται ηλεκτροσόκ ή δαγκώνονται από σκυλιά ....Οι 
ξυλοδαρμοί οι οποίοι είναι σε ημερήσια διάταξη είναι μερικές φορές θανατηφόροι.. 

Παρακολουθώντας τα βίντεο νοιώθει κανείς διάχυτη την ατμόσφαιρα 
απανθρωποίησης και βαρβαρότητας που επικρατεί και συνειδητοποιεί ότι δεν βλέπει 
μόνον βασανισμούς σαν αυτούς στο Αμπού Γκράιμπ, αλλά γίνεται μάρτυρας και 
θανάτων νέων ανθρώπων. 

Σημειωτέον ότι στις ΗΠΑ (το μεγαλύτερο εξαγωγέα οργάνων βασανισμού στον 
κόσμο): 
- ο αριθμός των φυλακισμένων είναι έξι φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο 
στον κόσμο. Ο κορυφαίος ειδικός στις φυλακές του Λονδίνου  Vivien  
Stern χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ κράτος αγύρτη (a rogue state),  βλ. 
http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-
23prison.12253738.html?_r=1& 

- τα τελευταία πέντε χρόνια περισσότερα παιδιά εκτελέστηκαν στο Τέξας των 
ΗΠΑ από ό,τι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?v=4H9CAdwGMiU&NR=1&feature=fvwp 
 
 

19.12.10 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2 
 Η οικονομική Διαφθορά 

Δήλωση του οικονομολόγου Ντόναλντ Μπούντρο, προέδρου του 
Τµήµατος Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Τζορτζ, βλ. 
 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=10&ct=13&artid=4571120: 

«Οι πραγµατικές πόρνες παρέχουν προσωπικά τις υπηρεσίες που ζητούν οι 
πελάτες τους. Οι πόρνες δεν κλέβουν. Οι πελάτες τους τις πληρώνουν 
ευχαρίστως. Και πληρώνουν µε δικά τους λεφτά. 
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Αντίθετα, τα µέλη του Κογκρέσου κάνουν τα αλισβερίσια τους µε τα λεφτά των 
άλλων. Τα µέλη του Κογκρέσου δεν μοιάζουν τόσο µε πόρνες όσο µε 
νταβατζήδες ανθρώπων που στρατολογούνται άθελά τους για να παράσχουν 
δυσάρεστες υπηρεσίες στους τραπεζίτες». 

Ενδεικτικά: 

 Τα μέλη του κογκρέσου πριν από σημαντικές ψηφοφορίες ζητούν και 
παίρνουν σημαντικά ποσά από εταιρίες που τα συμφέροντά τους 
σχετίζονται με τα υπό ψηφοφορία νομοθετήματα. Γνωστό σε αρκετούς εδώ 
και καιρό σήμερα δημοσιοποιείται και από την Washington Post. σε άρθρο της με 
τίτλο: "Οι νομοθέτες ζητούν μετρητά κατά τη διάρκεια βασικών ψηφοφοριών", 
βλ. Lawmakers seek cash during key votes 
 

 To 2008, το Κέντρο για Υπεύθυνη Πολιτική ανέφερε ότι "ειδικά συμφέροντα 
πλήρωσαν στους λομπίστες της Ουάσιγκτον 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια 
το 2008" Αυτό αντιστοιχεί σε 17.4 εκατομμύρια για κάθε ημέρα συνεδρίασης 
του κογκρέσου, ή 32.523 δολάρια ανά νομοθέτη την ημέρα, βλ. .“Washington 
Lobbying Grew to $3.2 Billion Last Year, Despite Economy. 

 

 Σύμφωνα με το Κέντρο για Υπεύθυνη πολιτική 151 μέλη του κογκρέσου έχουν 
επενδύσει 195 εκατομμύρια δολάρια στους μεγαλύτερους αμυντικούς 
αναδόχους κερδοσκοπώντας έτσι από τους πολέμους των ΗΠΑ. 
Στους επενδυτές περιλαμβάνονται και ο John Kerry με 38.2 εκατομμύρια 
δολάρια, βλ. Congress Invested in Defense Contracts 

 

 Η Οικονομική Διαχείρηση 
 Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι δόθηκαν 700 δις από τα χρήματα 

των φορολογούμενων πολιτών στις τράπεζες για τη διάσωσή τους. 
 
Πρόσφατα ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (κατεχόμενης από 
ιδιώτες, όπως κι αυτές των άλλων κρατών) σε θυελλώδη συζήτηση αναγκάστηκε 
να παραδεχτεί ότι τα 700 δις ήταν 12,3 τρισεκατομμύρια,  βλ.  
http://www.huffingtonpost.com/rep-bernie-sanders/a-real-jaw-dropper-at-
the_b_791091.html (A Real Jaw Dropper at the Federal Reserve) 
Τόσο μικρή απόκλιση! 
Kάποιοι στις ΗΠΑ μιλάνε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία των ΗΠΑ. 
Τα ΜΜΕ τόσο των ΗΠΑ, όσο και τα άλλα «σοβαρά» διεθνή, τηρούν σιγή 
ιχθύος. 
 

 Το χρέος των ΗΠΑ που δηλώνεται επίσημα ανέρχεται στο υπέρογκο ποσόν των 
13,8 τρισεκατομμυρίων.  
Μερικοί το αμφισβητούσαν ως κατά πολύ υπολειπόμενο του πραγματικού. 
Αυτές τις ημέρες οι εκτιμήσεις αυτές επαληθεύτηκαν με συγκεκριμένα στοιχεία. 
Το πραγματικό χρέος με βάση τα κρατικά στοιχεία ανέρχεται σε 202 
τρισεκατομμύρια,  βλ. http://dailybail.com/home/chart-shock-the-real-national-
debt-is-202-trillion.html ( CHART SHOCK - Τhe Real  National 
 Debt Is $202 Trillion) 
Τόσο μικρή απόκλιση!. Μόλις δεκαπενταπλάσιο ! 
Τα ΜΜΕ συνεχίζουν τη διακριτικότητά τους. 
(Σημειωτέον ότι και το χρέος της Βρετανίας αποδεικνύεται σημαντικά μεγαλύτερο 
από το επίσημα δηλούμενο, ανερχόμενο σε 4,6 τρισεκατομμύρια λέρες, 
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βλ. http://www.channel4.com/programmes/britains-trillion-pound-horror-
story/4od#3139408]) 

 Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήγγειλε την καλή πορεία των δημοσιονομικών των 
ΗΠΑ. Το δημόσιο έλλειμμα ενός μόνον μηνός, του Ιουλίου 2010, ανήλθε 
σε $165 δις όσο ήταν το δημόσιο έλλειμμα το 2002 για ολόκληρο το έτος, 
 

 Τα στοιχεία για το δημόσιο έλλειμμα του 2010 ήταν μαγειρευμένα. 
Το έλλειμμα αντί για 1,3 τρις που δηλώθηκε επίσημα, ανέρχεται σε 2,1 τρις, 
βλ. Bartlett: Cooking the Books -- The 2010 Deficit Was $2.1 (Not $1.3) Trillion 
 

  Η γνωστή μας Goldman Sachs πήρε 10 δις από το πρόγραμμα διάσωσης των 
τραπεζών. 
Η ίδια, η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα υποστήριξαν ότι η εταιρία 
επέστρεψε το δάνειο.  
Αποκαλύφθηκε ότι η Goldman Sachs αποπλήρωσε τα 10 δις παίρνοντας μια 
δεύτερη μυστική ενίσχυση ακόμη μεγαλύτερης εμβέλειας, της τάξεως των 
100 δις. 
Η πρακτική αυτή και η απόκρυψή της δεν επέφερε την παραμικρή επίπτωση 
στουςσυνετελεστές της, βλ. http://www.economicpolicyjournal.com/2010/12/totally
-busted-truth-about-goldmans.html  
Ούτε με το σκάνδαλο αυτό ασχολήθηκαν τα "σοβαρά" ΜΜΕ. 
 
 Τα Άλλα Διαχειριστικά 

 
 Τρισεκατομμύρια λείπουν από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ  

αναγκάστηκε να παραδεχθεί σε σχετική ερώτηση η επιτετραμμένη με τον έλεγχο 
της τράπεζας.  
Η ελεγκτής συνεχίζει ανενόχλητη το έργο της εποπτείας των επόμενων 
χαμένων τρις που θα εντοπιστεί από κάποιον άλλον για να συνηγορήσει 
(κατόπιν πιέσεων) για την απώλεια, βλ. 
 http://www.youtube.com/watch?v=PXlxBeAvsB8 
 

 Τρισεκατομμύρια  λείπουν από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, βλ. 
http://www.cbsnews.com/stories/2002/01/29/eveningnews/main325985.shtml 
 

 Βόμβα υδρογόνου και δεκάδες πυρηνικά όπλα αγνοούνται 
Δεκάδες αεροσκάφη, τανκς και πύραυλοι εκτόξευσης  λείπουν 
Στολές χημικού πολέμου του Πενταγώνου πουλιούνται στο διαδίκτυο για 
λίγα δολάρια, βλ. http://www.sfgate.com/news/article/Military-waste-under-fire-1-
trillion-missing-2616120.php 
 
Το Μεγάλο Έλλειμμα Δημοκρατίας 
 

 Δήλωση αμερικανού γερουσιαστή ότι πάνω από το 90% των νομοσχεδίων 
περνάνε μυστικά. Δεν μπαίνουν σε συζήτηση, ούτε σε ψηφοφορία, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?v=2B751mhY-QE 
 

 Επικύρωση από το ανώτατο δικαστήριο ότι: οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα 
να δαπανούν απεριόριστα κεφάλαια για να υποστηρίζουν ή να 
μποϋκοτάρουν έναν υποψήφιο στις εκλογές,  βλ. https://movetoamend.org/ 
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40.  Το Κίνημα για το Κτίριο 7 και η Σημασία του Ειδικά  
       για την Ελλάδα 

 
"Ο Ρούσβελτ διέταξε τον υπεύθυνο του Ερυθρού Σταυρού να 

προετοιμαστεί για απώλειες στο Περλ Χάρμπορ, γιατί θα άφηνε 
να γίνει επίθεση. Όταν αυτός διαμαρτυρήθηκε ο Ρούσβελτ του είπε: 

" ο αμερικανικός λαός δεν θα δεχόταν ποτέ να μπει στον πόλεμο 
στην Ευρώπη, αν δεν είχε δεχθεί επίθεση εντός των συνόρων του " 

 Naval Institute - Naval History  
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/pearl.php 

 

Η κατάρρευση του κτιρίου 7 στην οποία αναφερθήκαμε στο κεφ. 38 δεν έγινε 
ευρέως γνωστή. 
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, δεν τη γνωρίζει ούτε το 50% των 
πολιτών στις ΗΠΑ. 
Για το πιο καθοριστικό γεγονός του αιώνα μας 
που υπήρξε το άλλοθι για την κήρυξη του λεγόμενου πολέμου κατά της 
τρομοκρατίας  
που εγκαινίασε τη νέα εποχή της στέρησης βασικών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων και προετοίμασε το έδαφος για τη σύγχρονη κυριαρχία των 
απίστευτης αυθάδειας τραπεζιτών γνωρίζουμε τόσο λίγα. 
 
Τα ΜΜΕ μας ασχολήθηκαν τόσο λίγο και μας παραπληροφόρησαν τόσο 
πολύ! 
 
Ένα κίνημα αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ αμέσως μετά τα γεγονότα που 
αμφισβητούσε την επίσημη εκδοχή των γεγονότων και ζητούσε επανεξέτασή 
της. 
Σήμερα το κίνημα έχει επικεντρωθεί στη γνωστοποίηση της κατάρρευσης του 
κτιρίου 7 ως την προμετωπίδα του αγώνα να αρθεί η κυβερνητική 
συγκάλυψη.. 
 
Αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών, συγγενών θυμάτων, ενεργών πολιτών 
και πολλών ειδικών. 
Εν τούτοις, η Αμερικανική κυβέρνηση πεισματικά αρνείται για χρόνια 
οποιαδήποτε επανεξέταση. 
 
Η ιστοσελίδα του κινήματος για το Κτίριο 7 είναι: http://rememberbuilding7.org/ 
και  http://buildingwhat.org/   
Όπως εξηγούν στην ιστοσελίδα, ο τίτλος Building What (Ποιο κτίριο;) 
προέκυψε από την αντίδραση δικαστή που όταν του μίλησαν για την 
κατάρρευση του κτιρίου 7, ρώτησε γεμάτος έκπληξη: 
"Ποιό κτίριο;"  
Το άκουγε για πρώτη φορά. 
 
Στο κίνημα αυτό προσχωρούν πολίτες και άλλων χωρών. Για να αποκαλυφθεί 
η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 
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Να τεθεί φράγμα στο πισωγύρισμα της ανθρωπότητας που σηματοδότησε η 
επίσημη εκδοχή των γεγονότων εκείνων. 
Να τεθεί υπό αίρεση η αξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης και όχι 
μόνον. 
Με βάση αυτά που έχουν γίνει ήδη γνωστά, κάποια παρατέθηκαν στο Μέρος 
Ι, δεν μοιάζει να είναι και τόσο παράτολμο αυτό. 
Να τεθεί υπό διερεύνηση η εκδοχή να θυσίασε τους πολίτες της στο βωμό 
άνομων συμφερόντων. Και μακάρι να μην επαληθευτεί. 
 
Το οφείλουμε στα εκατομμύρια των νεκρών στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, το 
Πακιστάν, στους ακρωτηριασμένους και βασανισμένους στο σώμα και τη 
ψυχή κατοίκους τους,  
αλλά και στο μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. 
Ζούμε σε έναν κόσμο που κάνουν κουμάντο διαταραγμένοι άνθρωποι. 
Ζούμε σε έναν κόσμο που τα απίστευτα σενάρια των ταινιών επιστημονικής 
φαντασίας του Χόλυγουντ γίνονται πραγματικότητα το ένα μετά το άλλο. 
 
 Γιατί Μας Αφορά Ειδικά στην Ελλάδα 

Θα αντιπαρέλθω το πως όταν δεν κάνεις κάτι γι αυτό που συμβαίνει στη 
γειτονιά σου θα το λουστείς και ο ίδιος στην αυλή σου. 
Θα αντιπαρέλθω το γεγονός ότι με τους φόρους μας χρηματοδοτούμε άμεσα 
και έμμεσα το αιματοκύλισμα των ΗΠΑ στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, 
την Υεμένη και αλλού, υπό το πρόσχημα των τρομοκρατών της 11ης 
Σεπτεμβρίου. Άμεσα, με τα ελληνικά στρατεύματα στις χώρες αυτές και 
έμμεσα με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διευκολύνσεις και κονδύλια 
στο ΝΑΤΟ. 
Θα αντιπαρέλθω τις επιπτώσεις στην υγεία μας από τη ραδιενεργή μόλυνση 
στο Ιράκ που προκλήθηκε από τους Αμερικανούς η οποία ισοδυναμεί με 
250.000 ΒΟΜΒΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ και η οποία μόλυνε και την 
Ευρώπη, (βλ. κεφ.14), 
 
Σε ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ του οποίου η περίληψη παρατίθεται στο κεφ. 49, 
με βάση επίσημα έγγραφα και επίσημες πηγές καταδεικνύεται η γνώση 
και εμπλοκή Αμερικανών αξιωματούχων και Ισραηλινών πρακτόρων 
στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. 

Παρατίθεται ενδεικτικό απόσπασμα από το κεφ. 39: 
 Οι πέντε " Άραβες " που χόρευαν 

 
Πολλοί κάτοικοι στο Νew Jersey ανέφεραν στην αστυνομία για πέντε  
Μεσανατολίτες με ένα λευκό φορτηγάκι οι οποίοι χόρευαν και ξεφάντωναν σε 
διάφορα μέρη βιντεοσκοπώντας τις επιθέσεις. 
Κραύγαζαν και χοροπηδούσαν από τη χαρά τους και φωτογραφίζονταν  
θριαμβευτικά μπροστά από τα ερείπια των πύργων.  
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Τις βιντεοκάμερές τους τις είχαν στήσει να βλέπουν τους πύργους πριν 
χτυπηθούν από τα αεροπλάνα.  
Έγινε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία στο οποίο ο καλών είπε ότι 
μια ομάδα Παλαιστινίων με άσπρες στολές  Sheikh  έφτιαχναν   βόμβα μέσα σε 
ένα άσπρο φορτηγάκι και κατευθύνονταν προς την Ολλανδική σήραγγα .. 

Σταμάτησαν το λευκό βαν όταν προσέγγισε τη γέφυρα  George  
Washington προς τη Νέα Υόρκη και οι άνθρωποι σε αυτό αποδείχθηκε ότι 
ήταν Ισραηλινοί. 
Ο οδηγός του βαν, ο Sivan Kurzberg, είπε στους αξιωματικούς ότι ήταν 
Ισραηλινοί και ότι δεν ήταν αυτοί το πρόβλημά τους, αλλά οι Παλαιστίνιοι. 
Οι Ισραηλινοί αυτοί είχαν χάρτες της πόλης με τσεκαρισμένες αρκετές θέσεις, 
κοπίδια, 4.700 δολάρια μέσα σε μια κάλτσα και ξένα διαβατήρια. 
Η αστυνομία έφερε σκυλιά ανίχνευσης βομβών κι αυτά εντόπισαν ίχνη 
εκρηκτικών μέσα στο φορτηγάκι. 
Κατασχέθηκαν οι φωτογραφικές μηχανές τους και στις φωτογραφίες που 
εμφανίστηκαν φαινόταν ένας απ΄αυτούς, ο Sivan Kurzberg, με αναμμένο έναν 
αναπτήρα μπροστά από τα ερείπια των πύργων σε θριαμβευτική στάση. 

Δύο από αυτούς τους πέντε Ισραηλινούς αναγνωρίστηκαν από το FBI ως 
πράκτορες της Μοσάντ.  
Το φορτηγάκι που είχαν ανήκε σε εταιρία αστικών μετακινήσεων που είναι 
βιτρίνα της Μοσάντ . 
Αυτοί οι 5 Ισραηλινοί τέθηκαν υπό κράτηση για 71 ημέρες και  
απελευθερώθηκαν κατόπιν εντολής να κλείσει η έρευνα, που πιθανότητα 
ήρθε από τον Λευκό Οίκο.» 

 
Όπως γνωρίζουμε, στην Ελλάδα υπήρξε εκτεταμένη υποκλοπή των 
τηλεφωνικών συνομιλιών των κυβερνώντων και άλλων παραγόντων της 
πολιτικής ζωής (πριν τα μυστικά γυμνάσια των ισραηλινών στην Ελλάδα που 
τα μάθαμε από τον ξένο τύπο) 
αλλά και πρόσφατα κάποια προβλήματα με τα τηλέφωνα του Παπανδρέου 
πριν τα αιφνιδιαστικά ταξίδια του στο Ισραήλ και την ξαφνική σύσφιξη 
των σχέσεων των δύο κυβερνήσεων. 
 
Ίσως, η επανεξέταση του σκανδάλου των υποκλοπών .μας διαφωτίσει αρκετά 
για τα συμβαίνοντα σήμερα στην Ελλάδα.  
Ποιοί ήταν πίσω από το παραγραμμένο σκάνδαλο των υποκλοπών 
της Vodafone; 
Είχε ήδη την εποχή εκείνη ακουστεί η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών ξένης 
χώρας. . 
Γιατί μεθοδεύτηκε η παραγραφή του; 
Ακόμη και το ευτελές πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Vodafone δεν αποδόθηκε 
γιατί....δεν ζητήθηκε! 
Πόσο οι υποκλοπές αυτές καθόρισαν τις μετέπειτα εξελίξεις και τη 
σημερινή ομηρία της Ελλάδας στους λεγόμενους κερδοσκόπους;  
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[Τί ήξεραν οι Κένεντυ και προσπάθησαν να απομονώσουν τους ισραηλινούς, αλλά 
δεν πρόφτασαν;  
Ο Πρόεδρος John F. Kennedy προσπάθησε να σταματήσει το Ισραήλ να 
αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ο αδελφός του, Robert F. Kennedy, ο τότε Γενικός 
Εισαγγελέας, είχε "διατάξει" μια ισραηλινή ομάδα με ηγετική θέση στη χώρα να 
καταχωρηθεί ως ξένος πράκτορας, βλ. http://vimeo.com/13165819 (JFK Tried to 
Stop Israel from Developing Nukes!)] 

Φυσικά αν υπήρξαν εκβιασμοί ως συνέπεια των υποκλοπών των ελλήνων 
πολιτικών το θέμα δεν θα μπορεί να ξανανοίξει στην Ελλάδα. 
Ανοίγοντας, όμως, υπό την πίεση πολλών σε πολλές χώρες, ένα θέμα 
πλανητικής εμβέλειας, γεμάτο κατασκοπία, υποκλοπές και «υψηλές» 
μεθοδεύσεις, όπως έχουν ήδη προκύψει από κρατικά έγγραφα,  
ίσως είναι η μοναδική ευκαιρία να υπάρξει φως και στα άλλα τοπικής 
εμβέλειας. 
 
Μια ευρεία κινητοποίηση για επανεξέταση, ακόμη κι αν δεν ευοδώσει, 
μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ενδεχόμενα μελλοντικά σχέδια. 
Ήδη συζητείται σοβαρά το ενδεχόμενο επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν ή στο 
Λίβανο. 

 

 Η Ευαισθητοποίηση των Πολιτών στη Βρετανία και η 
Διαφαινόμενη Μεταστροφή του Αμερικανικού Τύπου  

Σε επίπεδο θεσμών τα πράγματα μπορεί να είναι αποκαρδιωτικά, αλλά 
υπάρχει ήδη μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των πολιτών και πρώτες 
αντιδράσεις μεταστροφής του άλλοτε καυστικού αμερικανικού τύπου που 
γελοιοποιούσε όποιον αμφισβητούσε την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.  

Αυγά, μπουκάλια και παπούτσια δέχθηκε ο πολύς Μπλερ κατά την 
παρουσίαση του βιβλίου των απομνημονευμάτων του στο Δουβλίνο και 
σταμάτησε την παρουσίασή του.. 
Η κουνιάδα του του απήυθυνε δημόσια περιπαικτική επιστολή από το Ιράν 
όπου βρίσκεται εξαίροντας τη συνειδητοποίηση, το ήθος και την έλλειψη 
εμπάθειας των ιρανών πολιτών, βλ. http://www.presstv.ir/detail/141330.html 

Ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό 
τύπο που ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια των μυστικών υπηρεσιών, βλ. Ron 
Paul: After 'CIA coup,' agency 'runs military'  
και που παρατηρούν ότι η συνεχιζόμενη εμμονή της κυβέρνησης στο 
αίτημα της επανεξέτασης ενισχύει τη θέση αυτών που την αμφισβητούν. 
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Α .  ΕΠ ΙΣΚΟΠ ΙΣΗ  ΤΗΣ  ΕΠ ΙΣΗ ΜΗΣ ΕΚΔΟΧΗΣ  

ΚΑ Ι  ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΣ  
 

 

Για να δεχτεί ένα έθνος να φέρει το βάρος συντήρησης 
μεγάλων στρατιωτικών δαπανών, είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθεί μια συναισθηματική κατάσταση παρόμοια 
με την ψυχολογία κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. 

 
Θα πρέπει να υπάρχει η εικόνα μιας εξωτερικής απειλής. 

 
Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό της 
ιδεολογίας ενός έθνους - ήρωα, ενός έθνους-κακοποιού 
και το κέντρισμα του πληθυσμού σε μια αίσθηση θυσίας. 

 
Μόλις αυτά υπάρχουν, έχουμε προχωρήσει αρκετά 

στην πορεία για πόλεμο. 
John Foster Dulles 

 

9 . 9 . 1 1  

41.  Τα Ευτράπελα και τα Ανεξήγητα της Επίσημης Εκδοχής 

Το επίσημο σενάριο για το τι συνέβη την ημέρα εκείνη και ποιοι ενέχονται σ 
αυτό συναγωνίζεται επαξίως τα σενάρια των ταινιών επιστημονικής φαντασίας 
του Χόλυγουντ τα οποία βλέπουμε να γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μας 
το ένα μετά το άλλο. 
 
Τον κόσμο μας κουμαντάρουν διαταραγμένοι άνθρωποι. 
Το είδαμε τότε, το βλέπουμε και σήμερα στο σύγχρονο πόλεμο στη Λιβύη. 
 
Και το ερώτημα παραμένει:  
Είναι μόνον οι λίγοι που κουμαντάρουν τον κόσμο που είναι 
διαταραγμένοι ή έχουμε διαταραχθεί και εμείς: Εμείς που επαφιόμαστε 
στις καλές τους υπηρεσίες και αρκετοί από μας συμμετέχουμε σ αυτές με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο. 
 
Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε σύντομα σκηνές από το έργο που 
παίχτηκε δέκα χρόνια πριν και γιατί αρκετοί θέτουν θέμα επανεξέτασής 
του.  

 . Η Αφασία Προέδρου και Υπηρεσιών Ασφαλείας 

Ενόσω κατέρρεαν οι πύργοι, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είχε το γενικό 
πρόσταγμα σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων, 
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σε μια επίδειξη μοναδικού σθένους και εγκαρτέρησης, δεν ακύρωσε επίσκεψή 
του σε παρακείμενο δημοτικό σχολείο,  
όπου παρέμεινε ως το τέλος πληροφορούμενος τα καθέκαστα εν μέσω της 
παρακολούθησής του μαθήματος περί... κατσίκας.  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος και την εθιμοτυπική φωτογράφιση 
αποχώρησε χωρίς πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε μιαν άλλη επίδειξη 
θάρρους, 
μη φοβούμενος ότι θα μπορούσε να καταστεί στόχος καθώς η επίσκεψη είχε 
αναγγελθεί και ήταν γνωστή, βλ. κεφ. 35. 
 
Μαζί με τον πρόεδρο και οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας επέδειξαν την 
ίδια στάση αφοβίας και εγκαρτέρησης. 
Τα αεροπλάνα έκαναν το έργο τους ανενόχλητα καθώς οι αρμόδιες για την 
αναχαίτισή τους υπηρεσίες πήραν εντολή να μην εμπλακούν.  
Όλες οι υπηρεσίες και τα συστήματα ασφάλειας της χώρας 
παρακολουθούσαν στωικά την εκτύλιξη του εγχειρήματος. 
 
 Το Θαυματουργό Έργο των Υπηρεσιών Αμέσως Μετά 

Η επισταμένη και απερίσπαστη παρακολούθηση του συμβάντος από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ενόσω συνέβαινε, 
απέφερε τους καρπούς της αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε το συμβάν. 
 
Κατάλαβαν αμέσως ποιοι ήταν. 
Και το ανακοίνωσαν από τα κανάλια πριν καλά καλά κατακάτσει η σκόνη από 
τους πύργους. 
 
Οι κακοί ήταν Σαουδάραβες νεανίες και ο εγκέφαλος πίσω απ αυτούς ήταν 
πλούσιος Σαουδάραβας με μακριά γενειάδα. 
Γι αυτό, αμέσως εμφανίστηκε ο πρόεδρος στα κανάλια και κήρυξε τον πόλεμο 
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. 

Το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ως γνωστόν, δεν ήταν η Σαουδαραβία, αλλά, 
όπως είπε μετά ο πρόεδρος και μας το μετέφεραν τα ΜΜΕ, είχε θεϊκή 
έμπνευση γι αυτό. 
 
Η θεϊκή αυτή φώτιση πρέπει να συνέβη πριν το συμβάν γιατί τους πολέμους 
αυτούς τους είχε σχεδιάσει πολύ πριν, βλ. 
-  για το Ιράκ http://www.informationclearinghouse.info/article1221.htm 
(Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President) 

κι αυτό το γνώριζαν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, βλ. 
http://www.informationclearinghouse.info/article9111.htm 
(Ministers Were Told Of Need For Gulf War ‘Excuse). 
- για το Αφγανιστάν  http://whatreallyhappened.com/content/flashback-
afghanistan-war-was-planned-months-911-attacks (The Afghanistan War was 
Planned Months Before the 9/11 Attacks) 
Όπως αναφέρθηκε στο κεφ. 27, ώρες μετά την επίθεση στο Πεντάγωνο,  
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ο Donald Rumsfeld απαίτησε τον βομβαρδισμό του Ιράκ. 
 
Θεϊκή, πάλι, εμπνεύσει ο πρόεδρος διακήρυξε επίσης: 
«όποιος δεν είναι με μας είναι εναντίον μας και όποιος είναι εναντίον 
μας είναι ο κακός». 
Γι αυτό, οι καλοί έσπευσαν να δηλώσουν ότι είναι μαζί να αποφύγουν τη 
ρετσινιά. 
Έτσι, όλοι οι καλοί μαζί ανέλαβαν σταυροφορία να εξαφανίσουν τους κακούς 
από προσώπου γης. 
Από τότε ο κόσμος άλλαξε. Αυτό το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας. 
 

 Η Αμφισβήτηση των Θαυμάτων 
Δέκα χρόνια τώρα οι συγγενείς των θυμάτων και πάρα πολλοί άλλοι,  
ανάμεσά τους και εκατοντάδες ειδικοί τόσο του κατασκευαστικού τομέα όσο 
και περί τα αεροπορικά,  
αμφισβητούν την παραπάνω επίσημη εκδοχή και ζητούν επανεξέταση του τι 
συνέβη (με κόστος τον δια παντός αποκλεισμό τους από κρατικές θέσεις και 
κρατικούς διαγωνισμούς). 
Δέκα χρόνια τώρα η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση των ΗΠΑ 
αρνείται πεισματικά αυτή την επανεξέταση. 
Αμφισβήτηση της επίσημης εκδοχής και αίτημα για επανεξέταση εγείρουν  
και πολλοί πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης και πρώην μέλη των 
μυστικών υπηρεσιών της. 
Αρκετοί, και όχι μόνον στις ΗΠΑ, δηλώνουν επίσημα, (κεφ. 36) ότι: 
 
 τα γεγονότα στις 11/9 δρομολογήθηκαν από τη CIA και τη Mossad και 

ότι αυτό το γνωρίζουν όλες οι μυστικές υπηρεσίες 
 

 Η Kατηγορηματική Διάψευση του Κακού με τη Μακριά 
Γενειάδα και η Επιβεβαιωση από το FBI 

Ο κακός με τη μεγάλη γενειάδα την επόμενη του χτυπήματος σε συνέντευξή 
του σε μεγάλη Πακιστανική εφημερίδα αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει σχέση 
με το χτύπημα. 
Λέει χαρακτηριστικά:  

«Έχω ήδη πει ότι δεν εμπλέκομαι στις επιθέσεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως μουσουλμάνος, προσπαθώ 
όσο μπορώ να αποφεύγω να λέω ψέματα. 
Δεν είχα καμία γνώση για αυτές τις επιθέσεις, ούτε θεωρώ τη 
δολοφονία αθώων γυναικών, παιδιών και άλλων ανθρώπων ως 
σώφρονα ενέργεια.  

Το Ισλάμ απαγορεύει ρητά να βλάπτονται αθώες γυναίκες, παιδιά 
και άλλοι άνθρωποι.  
Τέτοια πρακτική απαγορεύεται σε οποιαδήποτε περίσταση, ακόμη 
και κατά τη διάρκεια μιας μάχης.  
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Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες επιδίδονται σε κακοποίηση 
γυναικών, παιδιών και απλών ανθρώπων άλλων θρησκειών, 
ιδιαίτερα πιστών του Ισλάμ.  
Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη τους τελευταίους 11 
μήνες είναι αρκετά για να προκαλέσουν την οργή του Θεού πάνω 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. 

Υπάρχει επίσης μια προειδοποίηση για εκείνες τις μουσουλμανικές χώρες 
οι οποίες παρατηρούσαν όλα αυτά ως σιωπηλοί θεατές» 

http://www.globalresearch.ca/interview-with-osama-bin-laden-denies-his-
involvement-in-9-11/24697 

Στο πόστερ του FBI με τους «δέκα περισσότερο καταζητούμενους» ο Μπιν 
Λάντεν αναφέρεται ότι καταζητείται για βόμβα στις Αμερικανικές πρεσβείες της 
Τανζανίας και της Κένυας,  
Δεν γίνεται καμία αναφορά για εμπλοκή του στο χτύπημα της 9ης 
Σεπτεμβρίου 2001. 
Στις 5 Ιουνίου 2006, ο επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων του FBI απαντά 
στον συγγραφέα Ed Haas που τον ρωτά σχετικά: 

"Ο Μπιν Λάντεν δεν αναφέρεται στη λίστα με τους καταζητούμενους για 
την 11η Σεπτεμβρίου γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να 
τον συνδέουν με τα γεγονότα" 
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/16-no-hard-evidence-
connecting-bin-laden-to-9-11/ 

 

 Τα Ευτράπελα με την Επιτροπή Διερεύνησης 

-  Η εντολή για συγκρότηση της επιτροπής διερεύνησης δόθηκε μετά 
από 411 ημέρες από την κατάρρευση των πύργων !! 

-  Επικεφαλής της έρευνας, ως εγγυητής φερεγγυότητας και 
αντικειμενικότητας, ετέθη ο γνωστός Κίσινγκερ,  
αλλά μετά αντικαταστάθηκε, καθώς διέρρευσε ότι ήταν ο νομικός 
σύμβουλος του μεγάλου κακού με τη γενειάδα.  
 
-  Το αρχικό κονδύλι για την επιτροπή που θα ερευνούσε τα γεγονότα ήταν 
κατά πολύ μικρότερο απ αυτό που διατέθηκε για την εξιχνίαση της 
κηλίδας σπέρματος στο φόρεμα της γραμματέα του πρώην προέδρου. 
 
-  Η εντολή στην επιτροπή ήταν να εξετάσει πώς θα αποτραπεί 
παρόμοια επίθεση στο μέλλον, όχι να διερευνήσει ποιοι ενέχοντο. 

Σύμφωνα με τους δύο προέδρους της επιτροπής «η επιτροπή 
συστάθηκε για να αποτύχει». Η εντολή που τους δόθηκε ήταν να μην 
προχωρήσουν  σε βάθος.  
Παραδέχθηκαν ότι τους είχε απαγορευθεί η πρόσβαση σε βασικούς μάρτυρες, 
κάποια μέλη της αποχώρησαν λέγοντας ότι η επιτροπή αποτελούσε 
συγκάλυψη. 
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Είναι σήμερα γνωστό ότι στελέχη της NORAD, του FBI και της CIA είπαν όλοι 
ψέματα ή παραπλάνησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την αλήθεια χωρίς 
καμιά επίπτωση. 
Πρόσφατα το 2009 βασικό μέλος της επιτροπής παραδέχθηκε ότι η 
επιτροπή παραπλάνησε το κοινό. ,  

Ο επικεφαλής της επιτροπής δήλωσε μετά ότι η έκθεση που συνέταξαν 
δεν εξέφραζε την επιτροπή, βλ. http://www.salem-
news.com/articles/september112009/911_truth_9-11-09.php (The 9/11 Commission 
Rejects own Report as Based on Government Lies) 

 Τα Αποδεικτικά Στοιχεία που Εξαφανίστηκαν  

Βασικά αποδεικτικά στοιχεία εξαφανίστηκαν όπως:  
-   τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων που φάνηκαν να χτύπησαν τους 
πύργους και αυτού που είπαν ότι χτύπησε το πεντάγωνο  
-   οι ταινίες καταγραφής των πολυάριθμων καμερών γύρω από το 
Πεντάγωνο,  
-  τα συντρίμμια του αεροπλάνου στο Πεντάγωνο (ο Ράμσφελντ στην 
πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση είχε μιλήσει για πύραυλο που είχε χτυπήσει 
το Πεντάγωνο) 
-  τα μπάζα από τους πύργους που κατέρρευσαν  
(ό,τι απέμεινε, καθώς σε μεγάλο μέρος οι πύργοι έγιναν σκόνη που δεν 
μπορεί να εξηγηθεί από πυρκαγιά)  
τα οποία απομακρύνθηκαν και πουλήθηκαν στο εξωτερικό ως 
παλιοσίδερα χωρίς να προηγηθεί η εξέτασή τους από ειδικούς, 
http://rememberbuilding7.org/destruction-of-evidence/ 
Σημειωτέον ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι η FEMA, η υπηρεσία 
αντιμετώπισης καταστροφών, ήταν στον τόπο της τραγωδίας από το 
προηγούμενο βράδυ.  

 Τα Ανεξήγητα... 

Πολλά θαυμαστά συνέβησαν αμέσως μετά τα γεγονότα, όπως: 
 
- οι ταυτότητες των δραστών που μόνον αυτές διασώθηκαν και ήταν 
ανέπαφες (κάτι ανάλογο με τα ανέπαφα κουτιά βιάγκρα που βρήκαν οι 
αντικαθεστωτικοί στη Λιβύη σε ολοσχερώς καμένα τανκ και γι αυτό 
κινητοποιήθηκε τάχιστα το Διεθνές Π. Δικαστήριο) 
 
- κάποιες από τις πτήσεις που ενέχονταν δεν είχαν πραγματοποιηθεί  
(η ιστοσελίδα τους που ανήγγειλε τη ματαίωση κατέβηκε μέρες μετά τα 
γεγονότα) 
 
- οι αεροπειρατές που κανείς τους δεν ήταν στις λίστες επιβατών των 
πτήσεων που φέρεται ότι είχαν επιβιβαστεί, 
 
- κάποιοι από τους δράστες που βρικολάκιασαν και εμφανίζονται με 
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διαφορετικό άνομα σε διάφορα μέρη του κόσμου,  
 
- η πρωτοσέλιδη συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία την επόμενη των 
γεγονότων του πατέρα του φερόμενου ως επικεφαλής των 
αεροπειρατών (είχε και τη φωτογραφία του πατέρα) που δήλωνε ότι τον 
πήρε ο γιος του και του είπε ότι είναι καλά αλλά δεν μπορεί να του πει 
που είναι (αυτή ήταν και η μία αφορμή που άρχισα να ερευνώ για το τι 
πραγματικά συνέβη) 
 
- οι τηλεφωνικές κλήσεις από τα αεροπλάνα (με βάση τις οποίες στήθηκε το 
σενάριο περί αεροπειρατών) οι οποίες την εποχή εκείνη δεν ήταν τεχνικά 
δυνατές   
(στην τραγωδία με το κυπριακό αεροσκάφος Ήλιος ο Έλληνας που 
ισχυρίζονταν στα κανάλια ότι είχε δεχθεί κλήση από το αεροσκάφος 
διώχθηκε για δημόσια παραπλάνηση) 
και τόσα άλλα. 
 

 Και η Απίθανη Σύμπτωση... 

Σημαδιακό ήταν, επίσης, που  
- το Πεντάγωνο χτυπήθηκε στο σημείο που ήταν τα αρχεία της 
εξεταστικής επιτροπής που είχε συσταθεί την προηγούμενη του για 
τρισεκατομμύρια δολάρια που έλειπαν από το Πεντάγωνο τα οποία δεν 
μπορούσε να δικαιολογήσει που πήγαν ο ελεγκτής του Πενταγώνου, ραβίνος 
Dov Zakheim, συγγραφέας του εγγράφου της PNAC για την αναδημιουργία 
της άμυνας της Αμερικής υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα ενός 
περιστατικού τύπου Pearl Harbor για την κινητοποίηση της.  
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42.  Ένα Διαφωτιστικό Βίντεο – Κείμενο Απομαγνητοφώνησης 

Παρατίθεται από την ιστοσελίδα http://www.corbettreport.com/911-a-
conspiracy-theory/ το κείμενο απομαγνητοφώνησης πεντάλεπτου βίντεο (στα 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά) 
στο οποίο εκτίθεται πόσο κωμικοτραγική είναι η επίσημη εκδοχή για τα 
γεγονότα, τεκμηριώνοντας με πάμπολλες πηγές. 

«Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, 19 άνδρες οπλισμένοι με χαρτοκόπτες 
παίρνοντας οδηγίες  

από έναν άνδρα που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, βλ. Εδώ, μέσα σε μια 
σπηλιά-φρούριο κάπου απόμακρα από τον κόσμο χρησιμοποιώντας 
δορυφορικό τηλέφωνο, βλ. Εδώ, και φορητό υπολογιστή και κατευθύνοντας 
την πιο πολύπλοκη διείσδυση στον πιο φρουρούμενο εναέριο χώρο στον 
κόσμο,  

ακινητοποιώντας τους επιβάτες και τους εκπαιδευμένους σε στρατιωτική 
μονάδα πιλότους, βλ. Εδώ, σε 4 εμπορικά αεροσκάφη οδηγώντας τα 
αεροσκάφη αυτά εκτός πορείας για παραπάνω από μία ώρα χωρίς να 
αναχαιτιστούν ούτε από ένα μαχητικό αναχαίτισης. 
 
Αυτοί οι 19 αεροπειρατές, ευσεβείς θρησκευτικοί φονταμενταλιστές που τους 
άρεσε να πίνουν αλκοόλ, βλ. Εδώ, να σφινάρουν κοκαΐνη, βλ. Εδώ, και να 
ζουν με στριπτιζέζ με ροζ μαλλιά, βλ. Εδώ, 

κατάφεραν με 2 αεροπλάνα να κάνουν να καταρρεύσουν ολοσχερώς 3 κτίρια 
στη Νέα Υόρκη, ενώ στην Ουάσιγκτον ένας πιλότος ο οποίος δεν μπορούσε 
να πιλοτάρει ούτε ένα μονοκινητήριο Cessna μπόρεσε να πετάξει ένα 757 σε 
8.000 πόδια κάνοντας μανούβρα 270 μοιρών ώστε να το οριζοντιώσει στη 
στάθμη του εδάφους  

και να χτυπήσει το Πεντάγωνο στη θέση του γραφείου του ελεγκτή του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας, βλ. Εδώ, όπου εργάζονταν 
επιτελικά στελέχη για να διαλευκάνουν το μυστήριο των 2.3 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων, βλ. Εδώ που ο υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ είχε 
ανακοινώσει ότι "λείπουν" από τα ταμεία του Πενταγώνου σε συνέντευξη 
Τύπου, βλ. Εδώ μία ημέρα πριν, στις 10 Σεπτεμβρίου 2001. 
 
Ευτυχώς, που τα δίκτυα ειδήσεων μέσα σε λίγα λεπτά, βλ. Εδώ, ήξεραν ποιος 
το έκανε όλο αυτό, οι ειδικοί το κατάλαβαν μέσα σε λίγες ώρες, βλ. Εδώ, η 
διοίκηση το έμαθε μέσα στην ημέρα, βλ. Εδώ, και τα αποδεικτικά στοιχεία 
προσγειώθηκαν κατ ευθείαν, βλ. Εδώ, στην αγκάλη του FBI. 

Αλλά για κάποιο λόγο ένα μάτσο τρελοί συνωμοσιολόγοι, βλ. Εδώ, απαίτησαν 
να γίνει έρευνα για τη μεγαλύτερη επίθεση σε αμερικανικό έδαφος στην 
ιστορία. 
 
Την έρευνα την καθυστερούσαν, βλ. Εδώ, την υποχρηματοδοτούσαν, 
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βλ. Εδώ, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν να αποτύχει, βλ. Εδώ, μια σειρά 
σύγκρουσης συμφερόντων, βλ. Εδώ, και κάλυψης, βλ. Εδώ, από την αρχή 
μέχρι το τέλος, βλ. Εδώ. 

Βασίστηκε σε μαρτυρίες, βλ. Εδώ, που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια, 
βλ. Εδώ, τα αρχεία των οποίων καταστράφηκαν, βλ. Εδώ,  

παρέλειψε να αναφέρει την ύπαρξη του κτιρίου 7, βλ. Εδώ, που κατέρρευσε κι 
αυτό,  

την Able Danger, βλ. Εδώ, την Ptech, βλ. Εδώ, την Sibel, την Edmonds, την 
OBL και τη CIA, και τις ασκήσεις ετοιμότητας για αντιμετώπιση αεροσκαφών 
που είχαν υποστεί αεροπειρατεία και προσέκρουαν στους πύργους την ίδια 
χρονική στιγμή που συνέβαινε αυτό πραγματικά. 

Ψεύδονταν το Πεντάγωνο, η CIA, η κυβέρνηση Μπους και, όσο για τον 
Μπους και τον Τσένι ... καλά, κανείς δεν ξέρει τι θα είπαν, γιατί κατέθεσαν 
μυστικά, χωρίς καταγραφή ανωμοτί και πίσω από κλειστές πόρτες. 

Δεν έκαναν τον κόπο να δουν ποιος χρηματοδότησε τις επιθέσεις, διότι αυτό 
το ζήτημα είχε "μικρή πρακτική σημασία". 

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή 9 / 11 τα κατάφερε έξοχα, απαντώντας σε όλες τις 
ερωτήσεις του της τέθηκαν  

(εκτός από τις περισσότερες από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη 
οικογενειών των θυμάτων)  

και κατέστησαν υπόλογα όλα τα πρόσωπα που έφεραν ευθύνη από τα οποία 
κανένα δεν έχασε τη θέση του, αποφαινόμενοι ότι οι επιθέσεις ήταν «μια 
αφάνταστη αποτυχία", επειδή "δεν νομίζω ότι κανείς θα μπορούσε να 
φανταστεί να χτυπήσουν αεροσκάφη σε πύργους", εκτός από το Πεντάγωνο, 
τη FEMA και τη NORAD και τη NRO. 
 
Η DIA κατέστρεψε 2,5 TB δεδομένων σχετικά με πιθανό κίνδυνο χτυπημάτων, 
αλλά αυτό είναι εντάξει επειδή πιθανότατα δεν ήταν σημαντικά. 
 
Η SEC κατέστρεψε τα αρχεία της έρευνας σχετικά με εκμετάλλευση 
εμπιστευτικών πληροφοριών πριν από τις επιθέσεις, αλλά αυτό είναι εντάξει  

επειδή η καταστροφή των αρχείων της μεγαλύτερης έρευνας στην ιστορία της 
SEC ήταν απλά μέρος της ρουτίνας στην τήρηση αρχείων. 
 
Η NIST έχει ταξινομήσει τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλο για 
την κατάρρευση του κτιρίου 7, αλλά αυτό είναι εντάξει επειδή να μάθει κανείς 
πώς έκαναν το μοντέλο τους κατάρρευσης θα "έθετε σε κίνδυνο τη δημόσια 
ασφάλεια". 
 
Το FBI έχει υποστηρίξει ότι όλο το υλικό που σχετίζεται με την έρευνά του για 
την 11 / 9 θα πρέπει να κρατηθεί απόρρητο, αλλά αυτό είναι εντάξει επειδή το 
FBI δεν έχει προφανώς τίποτα να κρύψει. 
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Αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ, ούτε υπήρχε κάτι που είχε να πει που 
να άξιζε την προσοχή σας, και αν πείτε κάτι διαφορετικό είστε παρανοϊκός 
θεωρητικός συνωμοσίας και αξίζει να απομονωθείτε από την ανθρωπότητα, 
όπως αυτός, αυτός, αυτός και αυτή (Και αυτή και αυτή και αυτός). 
 
Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ζούσε σε μια σπηλιά φρούριο στους λόφους του 
Αφγανιστάν, αλλά με κάποιο τρόπο έφυγε, μετά ήταν κρυμμένος στο Tora 
Bora, αλλά με κάποιο τρόπο έφυγε.  

Στη συνέχεια έζησε στο Abottabad για χρόνια, κάνοντας να χλομιάζει η πιο 
οργανωμένη μυστική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας την πιο εξελιγμένη 
τεχνολογία στην ιστορία του κόσμου για 10 χρόνια, δημοσιοποιώντας το ένα 
βίντεο μετά το άλλο με πλήρη ατιμωρησία (και κάθε τόσο γινόταν όλο και 
νεότερος),  

πριν τελικά να βρεθεί σε μια παράτολμη επιδρομή ομάδας πεζοναυτών η 
οποία δεν καταγράφηκε σε βίντεο, στην οποία δεν αντιστάθηκε ή δεν 
χρησιμοποίησε τη σύζυγό του ως ανθρώπινη ασπίδα, και στην οποία αυτές οι 
αποδιοργανωμένες ειδικές δυνάμεις πανικοβλήθηκαν απ αυτόν τον άοπλο 
άνθρωπο, που ήταν υποτίθεται η καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με 
αυτούς τους ποταπούς τρομοκράτες στον πλανήτη. 

Στη συνέχεια έριξαν το σώμα του στον ωκεανό πριν να ενημερώσουν για αυτό 
κανέναν.  

Στη συνέχεια, μια δωδεκαριά από τα μέλη της ομάδας αυτής έχασαν τη ζωή 
τους σε συντριβή ελικοπτέρου στο Αφγανιστάν. 
 
Αυτή είναι η ιστορία της 9 / 11, που σας παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης 
τα οποία σας είπαν τις σκληρές αλήθειες για τον Κένεντι και τις θερμοκοιτίδες 
βρεφών και των κινητών μονάδων παραγωγής και τη διάσωση της Jessica 
Lynch. 
 
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτή την ιστορία ... είστε 
μπάσταρδος, παρανοϊκός, τζιτζιφιόγκος, το σκυλί-κατάχρηση baby-μισητής 
και θα διαπομπευτείτε δημόσια 

Αν αγαπάτε τη χώρα σας και την ελευθερία, την ευτυχία, το ουράνιο τόξα, το 
rock and roll, τα κουταβάκια, τη μηλόπιτα και τη γιαγιά σας, ποτέ δεν θα 
εκφράσετε αμφιβολίες για ο,τιδήποτε σ αυτή την ιστορία σε κανέναν. Ποτέ. 
 
Αυτή είναι μια δημόσια ανακοίνωση από: τους φίλους του FBI, CIA, NSA, DIA, 
SEC, MSM, Λευκού Οίκου, NIST, και της Επιτροπής 9 / 11. 

Επειδή η άγνοια είναι δύναμη. 
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Β .  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  
 
 

«Υπήρξαν συνεντεύξεις που έγιναν το βράδυ της 9/11  
στο κέντρο της FAA (1) και οι ταινίες καταστράφηκαν.  

 
Οι ταινίες των ανακρίσεων της CIA καταστράφηκαν.  

Η ιστορία της 9/11, για να το θέσω επιεικώς, διαστρεβλώθηκε» 
John Farmer, πρόεδρος της επιτροπής διερεύνησης  

A New Look at the 9/11 Commission 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1921659,00.html 

(1)  Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 
 

 

Εκ των υστέρων η επιτροπή διερεύνησης απέρριψε 
την έκθεσή της γιατί θεωρεί ότι η Κυβέρνηση την 
παραπλάνησε με τις πληροφορίες που τις έδωσε 

The 9/11 Commission Rejects own Report as Based on Government Lies 

 '9/11 Panel Was Warned Not to Probe Too Deeply' 
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43 .  Η Μυστηριώδης Κατάρρευση του Κτιρίου 7  
        που Αποσιωπήθηκε 

Εκτός, όμως, από τους δύο πύργους κατέρρευσε και ένας τρίτος, ένα 
κτίριο 47 ορόφων, που δεν (φάνηκε να) χτυπήθηκε από αεροπλάνο. 
Σ αυτόν στεγάζονταν πολλές υπηρεσίες μυστικών υπηρεσιών, υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου και το κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.  
Λόγω της κατάρρευσής του καταστράφηκαν σημαντικά ντοκουμέντα 
οικονομικών καταχρήσεων που υπήρχαν σ αυτό. 
Αυτήν την κατάρρευση την αγνοεί η συντριπτική πλειοψηφία ακόμη και στις 
ίδιες τις ΗΠΑ. 
Η κατάρρευσή του αναφέρθηκε μόνο μια φορά από τα κανάλια, μάλιστα από 
το ΒΒC πριν πραγματικά καταρρεύσει. 
 
Στην κατάρρευση αυτού του τρίτου πύργου δεν αναφέρθηκε καν η 
έκθεση της κυβερνητικής επιτροπής που συστάθηκε για να εξετάσει τι 
είχε συμβεί. 

Κατόπιν συνεχών διαμαρτυριών μετά από επτά χρόνια συστάθηκε άλλη 
εξεταστική επιτροπή η οποία αποφάνθηκε ότι κατέρρευσε γιατί μεταδόθηκε 
φωτιά από κάποιον από τους άλλους δύο πύργους. 
Το κτίριο, όμως, όπως φαίνεται στην εικόνα, κατέρρευσε αμέσως όπως θα 
κατέρρεε ένα κτίριο από εκρηκτικά.  
 

 
http://rememberbuilding7.org/7-facts-about-building-7/ 
 
Κανένα άλλο κτίριο δεν έχει μέχρι τώρα καταρρεύσει από φωτιά και 
μάλιστα τόσο σύντομα όπως αυτό, όπως τεκμηριώνεται και στο 
βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=x0K4GY7TK28&feature=player_embedded 

Άλλα κτίρια που ήταν πιο κοντά στους φλεγόμενους πύργους και είχαν 
υποστεί μεγάλη ζημιά από αυτά που εκτινάσσονταν και φλέγονταν για ώρες  
δεν κατέρρευσαν. 
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Υπάρχουν οπτικοακουστικά ντοκουμέντα που δείχνουν ότι εκρήξεις και 
θάνατοι στο κτίριο 7 υπήρξαν πριν την κατάρρευση των δίδυμων 
πύργων. 
Πολλοί ήταν οι αυτόπτες μάρτυρες συζητήσεων του προσωπικού έκτακτης 
ανάγκης για το ότι το κτίριο θα κατεδαφιζόταν. 
Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είχε πει ότι 
είπε στους πυροσβέστες να το κατεδαφίσουν (ο ίδιος το δικαιολόγησε ότι 
φοβήθηκε μην καταρρεύσει από φωτιά που είχε μεταδοθεί σ αυτό από τους 
δύο πύργους)  
χωρίς να εξηγείται πως ήταν δυνατόν να κατεδαφιστεί ένα 47ο κτίριο 
μέσα σε λίγες ώρες, αφού η προετοιμασία (τοποθέτηση εκρηκτικών κ. α) 
θα απαιτούσε ημέρες ή και μήνες, βλ. http://www.prisonplanet.com/bombshell-
silverstein-wanted-to-demolish-building-7-on-911.html ( Bombshell: Silverstein 
Wanted To Demolish Building 7 On 9/11) 

Σημειωτέον ότι τα κτίρια του κέντρου εμπορίου ήταν υψηλής ασφάλειας, είχαν 
σχεδιαστεί να αντέξουν πρόσκρουση αεροπλάνων και δεν είχαν δίκτυο 
φυσικού αερίου. 
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είναι εβραίος επιχειρηματίας με στενές σχέσεις με τον 
Αριέλ Σαρόν και τον Νετανιάχου με τον οποίο τηλεφωνιόταν κάθε 
Κυριακή.  Μίσθωσε τους πύργους στις 24 Ιουλίου, 2001. 
Σημειωτέον ότι οι πύργοι ήταν γεμάτοι με αμίαντο ο οποίος έπρεπε να 
αφαιρεθεί . Το κόστος της αφαίρεσης υπερέβαινε αυτό του μισθώματος. 
Ο ίδιος εξηγούσε το λόγο που μίσθωσε τους πύργους λέγοντας ότι "ένοιωσε 
μια ακαταμάχητη ανάγκη να του ανήκουν". 
Κάθε πρωί έπαιρνε το πρωινό του σε εστιατόριο στον 107ο όροφο του 
βόρειου πύργου (που χτυπήθηκε). Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου δεν 
πήγε στο εστιατόριο, όπως και δύο συγγενείς του, 
βλ. http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=5367 

 
Για την επανεξέταση των συνθηκών κατάρρευσης του κτιρίου 7 έχει 
αναπτυχθεί στις ΗΠΑ  ένα κίνημα που σήμερα αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες 
Αμερικανών.  
Η ιστοσελίδα του κινήματος για το Κτίριο 7 είναι: http://buildingwhat.org/ 
Όπως εξηγούν στην ιστοσελίδα, ο τίτλος BuildingWhat (Ποιο κτίριο;) 
προέκυψε από την αντίδραση δικαστή που όταν του μίλησαν για την 
κατάρρευση του κτιρίου 7, ρώτησε γεμάτος έκπληξη: 
"Ποιό κτίριο;"  
Το άκουγε για πρώτη φορά. 
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44. Μια "Ενδιαφέρουσα Ημέρα" του Πρώην "Πλανητάρχη" 
 
Η φράση «Μια Ενδιαφέρουσα Ημέρα» στον τίτλο είναι η απάντηση που 
έδωσε το 2002 ο τότε πρόεδρος Μπους, ο υιός, όταν ρωτήθηκε για την 
11/9. 
 
Ο πρόεδρος την ημέρα εκείνη επισκέφτηκε ένα δημοτικό σχολείο και 
παρακολούθησε μάθημα περί κατσίκας στο οποίο και συμμετείχε περιχαρής, 
αν και καθ οδόν προς το σχολείο είχε πληροφορηθεί για το πρώτο 
χτύπημα στον ένα πύργο. 
Όταν οι δημοσιογράφοι που τον περίμεναν έξω από το σχολείο πήγαν να τον 
ρωτήσουν για το γεγονός, τους απάντησε «αυτά τα λέμε αργότερα». 
Όταν ρωτήθηκε αργότερα για τη στάση του αυτή απάντησε ότι νόμιζε ότι το 
πρώτο χτύπημα ήταν ατύχημα. 
 
Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί το βίντεο από την επίσκεψή του στο σχολείο  

http://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE&feature=fvw 
Σ αυτό βλέπουμε κάποια στιγμή τον προσωπάρχη του να μπαίνει στην 
αίθουσα, να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και να απομακρύνεται αμέσως χωρίς 
να περιμένει κάποια ανταπόκριση. 
Ο προσωπάρχης του σε συνέντευξή του λέει ότι του είπε: 
«Χτυπήθηκε και ο δεύτερος πύργος. Η Αμερική είναι υπό τρομοκρατικό 
χτύπημα" και ότι ο πρόεδρος αμέσως ευγενικά αποχώρησε, 
βλ. http://www.sfgate.com/news/article/9-11-Voices-What-If-You-Had-To-Tell-The-
2799179.php 

 
Ο πρόεδρος ήταν ο μοναδικός αρμόδιος για να δώσει εντολή για κατάρριψη 
των αεροπλάνων και το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς ήταν να 
επικοινωνήσει αμέσως με τους υπεύθυνους για την εθνική ασφάλεια. 
 
Στο βίντεο, όμως, φαίνεται ότι ο πρόεδρος κάθε άλλο παρά ανησύχησε με 
την εξέλιξη. Συνέχισε να παρίσταται και να συμμετέχει στο μάθημα περί 
κατσίκας διαβάζοντας και σχετικό βιβλίο. Μετά το μάθημα συμμετείχε και σε 
εικοσάλεπτη εθιμοτυπική φωτογράφιση. 
 
Παρέμεινε στο σχολείο μη φοβούμενος ότι ενδεχόμενα θα μπορούσε να 
καταστεί στόχος, αφού η επίσκεψή του εκεί είχε προαναγγελθεί και ήταν 
ευρέως γνωστή, και χωρίς να ανησυχεί για την ασφάλεια των παιδιών τα 
οποία εξακολούθησαν να παραμένουν στο σχολείο και μετά την αποχώρησή 
του. 
 
Αρκετοί σχολιαστές διερωτούνται τι άραγε να είπε ο προσωπάρχης του 
στον Μπους καθώς, όπως προκύπτει από το βίντεο, ο χρόνος του 
ψιθυρίσματος, περίπου 2 δευτερόλεπτα, δεν αρκεί για να πει κανείς κανονικά 
τη φράση "A second plane has hit the tower, America is under 
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attack." που ισχυρίζεται ο προσωπάρχης του και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος 
ότι του είπε. Μπορεί να το διαπιστώσει και όποιος βλέπει το βίντεο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για εκείνη την "ενδιαφέρουσα ημέρα" του 
Μπους μπορεί να βρεί κανείς στο http://killtown.911review.org/bush.html 
(Was Bush complicit with the 9/11 attacks?) 
 
Σημειωτέον ότι: 
Την ώρα της επίθεσης ο πατέρας Μπους ήταν σε συνάντηση με τον 
συνεταίρο του, τον αδελφό του Μπιν Λάντεν, 
βλ.www.youtube.com/watch?v=97GLUFDz7Xk 
 
Ο αδελφός του Μπους ήταν υπεύθυνος εταιρίας που είχε την ασφάλεια των 
πύργων και του αεροδρομίου.  
 
. 
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45.  Αποκαλυπτικές Δηλώσεις και Συζητήσεις σε Κοινοβούλια  
 

 Το Σεπτέμβριο του 2012 ο επικεφαλής του ανωτάτου δικαστηρίου της 
Ιταλίας Fernando Imposimato, ζήτησε να ξεκινήσει διεθνής ποινική 
έρευνα για την 9/11 δεδομένου ότι πλήθος γεγονότων απαξιώνουν την 
επίσημη θέση. 
Αναφέρεται στην κατάρρευση του κτιρίου 7, στο γεγονός ότι η 
CIA συνάντησε τον Μπιν Λάντεν σε νοσοκομείο του Ντουμπάι τον Ιούλιο 
του 2001 και σε διάφορα άλλα προβληματικά στοιχεία. 
Συγκρίνει το χτύπημα στους πύργους με την καλυμμένη επιχείρηση 
 Gladio (βλ. κεφ. 12) τρομοκρατικών ενεργειών από τη CIA που ήρθε στο 
φως όταν αποχαρακτηρίστηκαν τα σχετικά ντοκουμέντα, βλ. 
http://www.digitaljournal.com/article/332580 ( Italian Supreme Court head calls for 
international 9/11 inquiry) 

 Επανεξέταση των γεγονότων ζητά ακόμη και ο πρώην πρόεδρος Κάρτερ, 
βλ. http://www.youtube.com/watch?v=gO2UGVp--ak&feature=player_embedded 
(Former President Jimmy Carter Supports Call For New 9/11 Investigation) 
καθώς και βουλευτές άλλων κρατών, βλ. 
http://www.prisonplanet.com/swedish-member-of-parliament-leading-politicians-
support-911-truth-movement.html Swedish Member Of Parliament: Leading 
Politicians Support 9/11 Truth Movement) 

 
 Ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα και ναύαρχος Jesse Ventura ζητάει  

ποινική δίωξη του Τσένι, του Ράμσφελντ και των υπάλληλων της 
κυβέρνησης για συνενοχή στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την 
επακόλουθη συγκάλυψη των επιθέσεων στις 9/11, βλ. 
http://www.veteranstoday.com/2010/12/18/gordon-duff-gov-jesse-ventura-
proves-911-cover-up-will-americas-government-fall/ 

 
Μια σειρά αξιωματούχων έχει κάνει κατά καιρούς δηλώσεις ότι: 
 τα γεγονότα της 11/9 δρομολογήθηκαν από τη CIA και τη Mossad και 

ότι αυτό το γνωρίζουν όλες οι μυστικές υπηρεσίες 

Τέτοιες δηλώσεις μεταξύ των άλλων έχουν κάνει: 
 ο πρώην πρόεδρος της Ιταλίας, Francesco Cossiga (ο οποίος αποκάλυψε 

την ύπαρξη της επιχείρησης Gladio) στην ευρείας κυκλοφορίας ιταλική 
εφημερίδα Corriere della Sera βλ. http://rense.com/general87/d3.htm 
( Italy Ex-President – CIA And Mossad Ran  9-11) 

 ο πρώην διευθυντής σπουδών στο κολέγιο σπουδών 
του Αμερικανικού στρατού, βλ. 
http://socioecohistory.wordpress.com/2010/03/23/dr-alan-sabrosky-ex-director-of-
studies-at-the-us-army-war-college-the-us-military-knows-mossad-and-traitorous-
elements-in-us-government-did-911/ ( Ο στρατός των ΗΠΑ Γνωρίζει ότι η 
 MOSSAD και προδοτικά Στοιχεία στην αμερικανική κυβέρνηση ενέχεται στην 9 / 
11) 
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 ο  Michael Meacher, ο οποίος διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος του 
Τόνι Μπλερ απεκάλεσε τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας " εικονικό " 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, είτε επέτρεψε να 
συμβούν οι επιθέσεις στις 9 /11, ή έπαιξε και κάποιο ρόλο 
σ΄αυτές, βλ. http://www.japantimes.co.jp/community/2008/06/17/community/law
maker-takes-911-doubts-global/ (Lawmaker takes 9/11 doubts global) 

 
Εκτενής συζήτηση για το θέμα της επανεξέτασης των γεγονότων έχει γίνει και 
στο Ιαπωνικό κοινοβούλιο κατά την οποία τίθενται σημαντικά ζητήματα στην 
Ιαπωνική κυβέρνηση γιατί δεν έκανε η ίδια δική της έρευνα για τα γεγονότα 
καθώς σκοτώθηκαν πολίτες της χώρας και αρκέστηκε στην επίσημη εκδοχή 
των γεγονότων από τις ΗΠΑ, η οποία φαίνεται να είναι  
προβληματική, θέτοντας ερωτήματα για: 
 τα εξαφανισμένα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων, 
 τα εξαφανισμένα στοιχεία όλων των καμερών ασφαλείας, 
 τα εξαφανισμένα συντρίμια των αεροπλάνων 
 τα υπολείμματα των πύργων που απομακρύνθηκαν τάχιστα και 

την απαγόρευση από τηFema για οποιαδήποτε εξέτασή τους, 
 για την ολιγωρία των υπηρεσιών ασφαλείας, 
 για τις περίεργες χρηματιστηριακές συναλλαγές που έλαβαν χώρα 

την προηγούμενη των επιθέσεων οι οποίες αποσιωπήθηκαν,.κ.α 

Τη συζήτηση μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς στο βίντεο  
www.youtube.com/watch?v=PGHcyha1rjA 
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46.  Στοιχεία από Αποχαρακτηρισμένα Ντοκουμέντα  
 
Από αποχαρακτηρισμένα αρχεία προκύπτουν μια σειρά σημαντικών 
στοιχείων τα οποία αποσιωπήθηκαν, όπως: 
 προηγούμενη γνώση ανώτατων  αξιωματούχων του Μπους και 

του FBI.  Είχαν προειδοποιηθεί εβδομάδες πριν για την επικείμενη 
ενέργεια και δεν έκαναν τίποτα για να την αποτρέψουν. 
Οι υπάλληλοι που ευθύνονταν για παραλείψεις και αδράνεια όχι μόνον δεν 
υπέστησαν κυρώσεις, αλλά προήχθησαν. 
Αυτοί που τους προειδοποίησαν τιμωρήθηκαν ή παραγκωνίστηκαν,  

 ενώ τις ημέρες μετά την 11/9 είχαν απαγορευτεί οι πτήσεις και  το  FBI  
γνώριζε ότι ο Μπιν Λάντεν είχε ναυλώσει πτήση για να φύγει η 
οικογένειά του από τις ΗΠΑ, επέτρεψαν την πτήση και τους άφησαν να 
φύγουν χωρίς να τους ενοχλήσει κανείς, 
βλ. http://prisonplanet.com/articles/june2007/210607Laden.htm(FBI Knowingly 
Allowed Bin Laden To Personally Charter Flight After 9/11d) 

 εμπλοκή δύο κατ εξοχήν συμμάχων των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, 
συγκεκριμένων  κορυφαίων μελών της βασιλικής οικογένειας της 
Σαουδικής Αραβίας και των μυστικών υπηρεσιών της) και της Βρετανίας  
βλ. http://rense.com/general86/declass.htm  (Declassified  Documents On  911  
By UK & Saudis 9-11 Cover Is Blown) 
 

Σημειωτέον ότι οι 16 από τους 19 αεροπειρατές (οι οποίοι αν και χωρίς 
βίζα και επίσημα ύποπτοι στις μυστικές υπηρεσίες, όχι μόνον δεν  
εμποδίστηκαν  αλλά και διευκολύνθηκαν στις κινήσεις 
τους) ήταν Σαουδάραβες, όπως είναι και ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, 
η δε κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστό ότι παρέχει 
οικονομική υποστήριξη σε  τρομοκρατικές  οργανώσεις,  βλ.  
http://www.informationclearinghouse.info/article4582.htm (September 11th and The 
Bush Administration) 

 Το προφανές ερώτημα γιατί οι Αμερικανοί επιτέθηκαν στο Ιράκ και 
το Αφγανιστάν και όχι στη Σαουδική Αραβία, αν ο στόχος τους 
ήταν η τρομοκρατία, έχει επιμελώς αποφευχθεί να τεθεί από τα 
κατεστημένα ΜΜΕ. 

Έρευνα πρακτόρων του FBI για τη Βασιλική οικογένεια της Σαουδικής 
Αραβίας και τον Bin Laden πριν και μετά την 9/11 απαγορεύτηκε και 
διακόπηκε. 
Σημειωτέον ότι οι Σαουδάραβες μαζί με τον Μπους και τη βασίλισσα της 
Αγγλίας που έχουν ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις μεταξύ τους επωφελήθηκαν  
σφόδρα από τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ο όμιλος  
Carlyle Group, ο κύριος ανάδοχος στην άμυνα των ΗΠΑ, συμφερόντων 
της οικογένειας του Βin Landen, της βασίλισσας της Αγγλίας και του 
πατρός Μπους, αποκόμισε τεράστια κέρδη από τους πολέμους στο Ιράκ, το 
Αφγανιστάν και τη στρατικοποίηση των ΗΠΑ,  βλ.  
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http://www.informationclearinghouse.info/article4582.htm (September 11th and The 
Bush Administration) 

Αγωγή των θυμάτων και οικογενειών θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 
κατά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, τεσσάρων πριγκήπων και 
άλλων  Σαουδαράβων που έδωσαν υλική υποστήριξη στην  Αλ Κάιντα, 
 απετράπη. Δεν έγινε δεκτή γιατί, όπως απεφάνθη το ομοσπονδιακό εφετείο 
των ΗΠΑ, οι παραπάνω προστατεύονται από ειδικές διατάξεις, βλ. 
http://www.reuters.com/article/2008/08/14/us-saudi-lawsuit-
idUSN1448612320080814 (Reuter- U.S.  court  rules  Saudi  Arabia  
immune in 9/11 case) 
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47. Περαιτέρω Στοιχεία που Αποδομούν την Επίσημη Εκδοχή  
 
 Η Επίσκεψη τον Ιούλιο 2001 της CIA στον Μπιν Λάντεν που 

Νοσηλεύονταν σε Αμερικανικό Νοσοκομείο στο Ντουμπάι 
 
Ο Μπιν Λάντεν υπέφερε από σοβαρό πρόβλημα νεφρικής ανεπάρκειας και 
κατά καιρούς έκανε αιμοκάθαρση.  
Η επίσκεψη του στελέχους της CIA στον Μπιν Λάντεν λίγο πριν τις επιθέσεις 
είναι ένα από τα σημεία στα οποία βασίζει ο επικεφαλής του ανωτάτου  
δικαστηρίου της Ιταλίας, Fernando Imposimato,  την αίτησή του για  
διεθνή ποινική έρευνα για την 9/11, συγκρίνοντας  το χτύπημα στους 
πύργους με την καλυμμένη επιχείρηση Gladio τρομοκρατικών  
ενεργειών από τη CIA (κεφ. 12), βλ. http://www.digitaljournal.com/article/332580 
(Italian Supreme Court head calls for international 9/11 inquiry) 
 
 Η Χρηματοδότηση των Αεροπειρατών που Κρίθηκε Ανάξια 

Διερεύνησης 
 
Στην έκθεση της επιτροπής διερεύνησης για το ζήτημα της χρηματοδότησης 
των επιθέσεων 9-11 αναφέρει: 
 «.Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την προέλευση 
των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν  για τις επιθέσεις 9/11. Εν τέλει, το 
ερώτημα της χρηματοδότησης έχει ελάχιστη πρακτική σημασία» !!! 
 
Σημειωτέον ότι το ζήτημα που είχε τεθεί στην επιτροπή ήταν πως θα 
αποφευχθούν παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον, βλ.  
και η επιτροπή έκρινε ότι έχει πρακτική σημασία ποιος ήταν πίσω απ αυτές!!! 
 
Δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι ο στρατηγός Μαχμούντ Ahmad ο οποίος 
ήταν Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Πακιστάν φρόντισε 
για τη μεταφορά  $ 100.000 στον Μοχάμεντ Άττα ακριβώς πριν από την 11η 
Σεπτεμβρίου.  
Σημειωτέον ότι την περίοδο εκείνη οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν είχαν 
στενές σχέσεις με τη CIA και από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2001 βρίσκονταν στις 
ΗΠΑ επισκεπτόμενες αξιωματούχους της δίοικησης του Μπους. 
 

 Οι Δηλώσεις στα Κανάλια 

Ενόσω κατέρρεαν οι πύργοι στα κανάλια εμφανίζονταν αναλύσεις για τα 
αίτια της κατάρρευσης των πύργων και για το ποιός ευθύνεται για τις 
επιθέσεις που συνέπιπταν ακριβώς με την μετέπειτα επίσημη εκδοχή 
της κυβέρνησης και της επιτροπής διερεύνησης. 
Για παράδειγμα στο CBS την ώρα της κατάρρευσης, ενώ όλοι 
παρακολουθούν σοκαρισμένοι και πυροσβέστες και μηχανικοί αδυνατούν να 
καταλάβουν τι συμβαίνει,  
εμφανίζεται και μιλάει ατάραχος ένας "από το σωρό" ο οποίος μιλάει για 
δομική αστάθεια και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά 
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και τα αίτια της κατάρρευσης με ορολογία που μόνον ένας ειδικός των 
κατασκευών θα μπορούσε και  
μιλάει επίσης για τον Μπιν Λάντεν και τις μεθόδους του πάλι με γλώσσα 
ειδικού.  
Ο «τυχαίος» περαστικός αποδεικνύεται ότι ήταν ειδικός βιολογικού 
πολέμου και από τη Διεύθυνση του Μπους, 
βλ. www.youtube.com/watch?v=wwq04_KhCeI&feature=player_embedded 

Ένας άλλος ειδικός που εμφανίστηκε σε άλλο κανάλι ,το NBC την ώρα της 
κατάρρευσης ως ο αρχιτέκτονας και διευθύνων μηχανικός των 
πύργων και έδωσε κι αυτός ως εξήγηση για την κατάρρευση των πύργων την 
μετέπειτα επίσημη εκδοχή απεδείχθη ότι δεν είχε καμία σχέση με την 
ανέγερση των πύργων, βλ. http://www.sodahead.com/entertainment/another-
fact-for-911-or-can-anyone-debunk-this/question-415225/ 

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το CNN μετέδωσε την κατάρρευση του 
τρίτου πύργου, του γνωστού ως κτιρίου 7, μισή ώρα πριν την κατάρρευσή 
του, βλ. 

 Τα Στοιχήματα και η Καταστροφή των αποδείξεων 

Ερωτήματα εγείρονται για ασυνήθιστες συναλλαγές σε δικαιώματα 
προαίρεσης αγοράς μετοχών το προηγούμενο απόγευμα από την 
κατάρρευση των πύργων, στοιχήματα ότι θα πέσει η μετοχή των 
Αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, για τις οποίες η κυβέρνηση 
κατέστρεψε τα ντοκουμέντα,  
βλ.Unusual Trading in Stock Options Prior to 9/11 και  
Government Destroyed Documents 
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48.  Το Κίνημα «Αλήθεια για την 9/11», η Κίνηση «Αρχιτέκτονες και 
       Μηχανικοί για την 9/11» και η Έκθεση Επώνυμων Μελών  
       Μυστικών Υπηρεσιών, Κυβερνητικών και Στρατιωτικών 
 
Στην παρουσίαση του θέματος δεν εστιάζουμε στο μεγάλο πλήθος τεχνικών 
στοιχείων που αποδομούν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, καθώς αρκετά 
απ αυτά έχουν γίνει κάπως γνωστά, άλλα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις 
για να κριθεί η αξιοπιστία τους. 
 
 Πολλά τεχνικά στοιχεία μπορεί να δει κανείς στην ιστοσελίδα 

http://www.ae911truth.org/ της κίνησης «Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί για 
την Αλήθεια στις 9/11»  και  στο πολύ κατατοπιστικό βίντεο της κίνησης 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hZEvA8BCo
Bw 

 
 Πλήρη ροή πληροφοριών και στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο 

φως για το θέμα μπορεί να βρει κανείς στην κεντρική ιστοσελίδα 
http://www.911truth.org/ της κίνησης «Αλήθεια για την 9/11» 

Για το ιστορικό της κίνησης βλ. wikipedia.org/wiki/9/11Truth_movement 
 
 Τεχνικά θέματα αεροπλοήγησης καθώς και πλήθος γενικών πληροφοριών 

–  ερωτημάτων μπορεί να βρει στην «Έκθεση Επώνυμων Αξιωματούχων 
Μυστικών Υπηρεσιών, Κυβερνητικών  και στρατιωτικών»  
στην ιστοσελίδα http://www.patriotsquestion911.com/   
 
Κυκλοφορεί στα Ελληνικά σε pdf  
patriotsquestion911.com/Counterterrorism_Veterans_Greek.pdf  
καθώς και σε άλλες επτά γλώσσες: English, Danish, French, German,  
Norwegian, Polish, Swedish 
 
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα επανεξέταση ζητούν επώνυμα: 
 

 220  Ανώτεροι στρατιωτικοί, μέλη μυστικών υπηρεσιών, νομικοί και 
κυβερνητικοί υπάλληλοι6 

 1500  Μηχανικοί και αρχιτέκτονες 
 250  Πιλότοι και επαγγελματίες της αεροπορίας 
 400  Καθηγητές πανεπιστημίων 
 300  Επιζώντες και μέλη των οικογενειών των θυμάτων 
 200  Καλλιτέχνες και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης 
 400  Επαγγελματίες της Υγείας 

 
Μερικά από τα επώνυμα ερωτήματα-στοιχεία αμφισβήτησης που τίθενται: 

-  «Αυτό που συνέβη στις 11 του Σεπτεμβρίου, το 2001, δεν ήταν 
μια αποτυχία του συστήματος - ήταν ένα σύστημα που σχεδιάστηκε 
σκόπιμα για να αποτύχει. Και η Επιτροπή για την11/9 απέτυχε με 
το να μην τεκμηριώσει τον λόγο που επιτράπηκε αυτό να συμβεί.» 
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-  «Θέλουμε ειλικρινείς απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

1. Γιατί οι τυποποιημένες διαδικασίες για τον χειρισμό 
αεροπειρατειών δεν τηρήθηκαν την ημέρα εκείνη; 
2. Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν την ώρα της επίθεσης οι πολλές 
συστοιχίες πυραύλων και αεράμυνας που αναφορές δηλώνουν ότι 
είναι παρατεταγμένες γύρω από το Πεντάγωνο? 
3. Γιατί οι Μυστικές Υπηρεσίες επέτρεψαν στον Μπους να 
πραγματοποιήσει την επίσκεψη του σε δημοτικό σχολείο 
δείχνοντας να μην νοιάζεται για την ασφάλεια του η για αυτήν των 
μαθητών; 
4. Γιατί ούτε ένα άτομο δεν έχει απολυθεί, τιμωρηθεί, ή δεχθεί 
επίπληξη για την σοβαρή ανικανότητα της οποίας υπήρξαμε 
μάρτυρες την ημέρα εκείνη; 
5. Γιατί οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και του 
εξωτερικού δεν δημοσίευσαν τα αποτελέσματα πολλαπλών 
ερευνών για χρηματιστηριακές συναλλαγές που βροντερά 
ενδείκνυαν την πρόωρη γνώση των ιδιαίτερων λεπτομερειών των 
επιθέσεων της 11/9 και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια εξακριβώσιμων κερδών;» 
 
-   «Κοιτάζω την τρύπα στο πλευρό του Πενταγώνου και κοιτάζω 
το μέγεθος ενός αεροσκάφους που υποτίθεται ότι χτύπησε το 
Πεντάγωνο και λέω: 
Το αεροπλάνο δεν χωράει μέσα σε αυτή την τρύπα.' Οπότε τι 
χτύπησε το Πεντάγωνο; Τι το χτύπησε; Που είναι; Τι συμβαίνει 
εδώ;» 
 
-   «Οι πτώσεις των κτιρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου 
ξεκάθαρα παραβιάζουν τους νόμους των πιθανοτήτων και της 
φυσικής.» 
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- «Ήξερα από την 18η Σεπτεμβρίου 2001 ότι η επίσημη ιστορία 
για το 11/9 ήταν ψεύτικη. 

Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι οι δράστες είχαν κάνει ένα 
κολοσσιαίο σφάλμα με το να καταρρεύσουν τον νότιο πύργο πρώτα 
αντί τον βόρειο πύργο, ο οποίος είχε χτυπηθεί αμεσότερα και 
νωρίτερα 

Άλλες ανωμαλίες προέκυψαν γρήγορα: 
- τα ονόματα των αεροπειρατών που δεν εμφανίζονται σε κανέναν 
από τους δημοσιευμένους καταλόγους επιβατών πτήσης, 

- τις εκθέσεις του BBC των κλεμμένων ταυτοτήτων των 
υποτιθέμενων αεροπειρατών, ή που βρέθηκαν ζωντανοί οι 
υποτιθέμενοι αεροπειρατές, 
-  τις προφανείς κατεδαφίσεις των πύργων 1 και 2 και του κτιρίου 
7, 
- την έλλειψη ευπροσδιόριστων συντριμμιών από Boeing 757 στο 
Πεντάγωνο, 

-  το ότι είναι αδύνατες συνηθισμένες τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις (σε αντιδιαστολή με το Airfone) από κλήσεις κοινών 
κινητών που πραγματοποιούνται κατ' εξακολούθηση από τα 
επιβατηγά αεροσκάφη σε υπηρεσιακό ύψος, κλπ., κλπ., κλπ». 
 
- «Υπήρχε έλλειψη ορατών συντριμμιών στο σχετικά ανέγγιχτο 
χορτάρι όπου στεκόμουν μερικά λεπτά μετά από την πρόσκρουση. 
Πέρα από αυτή τη περίεργη έλλειψη συντριμμιών αεροσκάφους δεν 
υπήρχε κανένα σημάδι από το είδος ζημιάς που θα περίμενε 
κανείς από την πτώση μεγάλου αεροσκάφους. 

Αυτά τα ορατά αποδεικτικά στοιχεία, ή μάλλον η έλλειψη αυτών 
ίσως ήταν εμφανή και στον Υπουργό Αμύνης [ΝτόναλντΡάμσφελντ] 
ο οποίος σε ένα άτυχο γλίστρημα της γλώσσας αναφέρθηκε στο 
αεροσκάφος που κτύπησε το Πεντάγωνο ως ένα 'πύραυλο'. [Ο 
Υπουργός Ράμσφελντ επίσης αναφέρθηκε στην Πτήση 93, η οποία 
υποτίθεται ότι προσέκρουσε στο έδαφος κοντά στο Σάνκσβιλ της 
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Πενσιλβάνια ως το αεροπλάνο το οποίο «καταρρίφθηκε» πάνω 
από την Πενσιλβάνια» 

 
- «Παρότι ήταν γενικά γνωστό από τον Οκτώβριο του 2001 και 
δημοσιοποιήθηκε ακόμα και από την Γουώλ Στρητ Τζέρναλ, ότι 
ο Όμαρ Σαίντ Σέιχ έστειλε τηλεγραφικώς πάνω από $100.000 
στον Μοχάμεντ Ατα με εντολή του Στρατηγού Μαχμούντ Αχμεντ, 
επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Πακιστάν, η Επιτροπή 
11/9 δηλώνει, «Οι συνωμότες της 11/9 τελικά ξόδεψαν μεταξύ 
$400.000 και $500.000 στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της 
επίθεσης τους. ... Η αρχική πηγή των χρημάτων παραμένει 
άγνωστη...». 
Ως υποτιθέμενη άμυνα στην εποχή μετά την 11/9 ο Πόλεμος κατά 
της Τρομοκρατίας είναι μια γιγαντιαία απάτη.» 
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1.8.10 

49.  Ένα Αποκαλυπτικό Ντοκιμαντέρ: 9/11 Οι Ελλείποντες Κρίκοι –  
       Ντοκουμέντα για την Εμπλοκή των Ισραηλινών  
 
Το ντοκιμαντέρ μπορεί να το δει κανείς στη σελίδα του δημιουργού του στο 
http://www.911missinglinks.com/watch-movie/  και στο YouTube σε δώδεκα 
επί μέρους βίντεο, βλ. http://www.youtube.com/watch?v=Osp1873RdPg . 
Με γαλλικούς υπότιτλους στο http://www.youtube.com/watch?v=0fT4yKNlY7I. 
[Υπήρχε και στη google στη διεύθυνση 
http://video.google.com/videoplay?docid=7877765982288566190 # αλλά..]  

Αποδεικνύει την εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ με στοιχεία 
που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, καθώς στο σύνολό τους αποτελούν 
αποσπάσματα από ειδήσεις στα κατεστημένα ΜΜΕ των ΗΠΑ και από 
επίσημα έγγραφα και ντοκουμέντα. 
 
Πιο κάτω παραθέτουμε σε μετάφραση την περίληψη του βίντεο από την 
επίσημη σελίδα του στο http://www.911missinglinks.com/synopsis/ * 
*[Στην ιστοσελίδα της περίληψης γίνονται παραπομπές σε άλλα ντοκουμέντα σχετικά 
με συμπεράσματα για ηλεκτρονικά τηλεκατευθυνόμενα αεροπλάνα, (η τεχνολογία 
υπήρχε και τότε), για το πως δεν αντέδρασε η υπηρεσία εθνικής αεράμυνας, η 
NORAD, και για ελεγχόμενες κατεδαφίσεις των πύργων. Σημειωτέον ότι 
βρέθηκαν ίχνη δραστικού νανοθερμίτη σε όλα τα δείγματα που πάρθηκαν από τη 
σκόνη στους τρεις πύργους που κατέρρευσαν, 
http://www.youtube.com/watch?v=8_tf25lx_3o]. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
 

 Οι Εβραίοι έχουν μια ολόκληρη ιστορία ενεργειών ψευδούς σημαίας 
 
Ο βομβαρδισμός του ξενοδοχείου King David, η υπόθεση Lavon και η 
επίθεση στο USS Liberty (με 34 νεκρούς Αμερικανούς και 180 
τραυματίες) είναι μερικές από τις καλά τεκμηριωμένες – εβραϊκές ενέργειες 
ψευδούς σημαίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι Εβραίοι προσποιήθηκαν ότι ήταν Άραβες 
μουσουλμάνοι  

    Βλ. YouTube - 911 Missing Links - Part 1 – 
 
 Η αναγκαιότητα ενός περιστατικού τύπου Περλ Χάρμπορ 

 
Το ντοκουμέντο του ABC που συνέταξε η ισραηλινή  IASPS.org  
αναφερόταν σε ένα σχέδιο για την κατάκτηση της Μέσης 
Ανατολής, διαμορφώνοντας μια άψογη εικόνα του Ισραήλ και 
παρουσιάζοντάς το ως τον μεγάλο σύμμαχο της Αμερικής. 
Αυτό αντιγράφηκε από την PNAC ( Εβραϊκό think tank στην Αμερική ) . 
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Οι εβραίοι συντάκτες του εγγράφου ACB συνέταξαν ένα έγγραφο 
της PNAC για την «ανοικοδόμηση της άμυνας της Αμερικής», στο 
οποίο έκαναν λόγο για ανάγκη για ένα καταλυτικό γεγονός, όπως 
αυτό στο Περλ Χάρμπορ. 

      Βλ. YouTube - 9/11 Missing Links - (2) The Enemy Within –  
 
  Η εκ των Προτέρων Γνώση από τους Ισραηλινούς για την 9 / 11 – 

Εβραϊκό νεκροταφείο Gomel Chesed 
 
Οκτώβριος του 2000 ( Gomel Chesed εβραϊκό νεκροταφείο, Newark, NJ ) 
Ένα πρώην μέλος του υπουργείου άμυνας του Ισραήλ (του IDF) και 
βετεράνος του πολέμου ο Γιομ Κιπούρ (1973) κρυφάκουσε κάποιους 
Εβραίους να μιλάνε για Αμερικανούς που θα μάθουν να ζούνε με την 
τρομοκρατία όταν αεροπλάνα θα πλήξουν τους δίδυμους πύργους.  
Έστειλε email στο γενικό εισαγγελέα John Ashcroft το Φεβρουάριο του 
2001 ότι είχε σημαντικές πληροφορίες για τρομοκρατία. 
Ο εισαγγελέας διαβίβασε το email στο FBI . 
Στις 28 Μάρτη του 2001, ο πράκτορας του FBI  Arthur Baker Radford  
ζήτησε από τον εβραίο να επικοινωνήσει με τη διοίκηση του FBI,  
η οποία όμως αντέδρασε λέγοντας ότι θα στείλει δύο πράκτορες να τον 
συναντήσουν, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ,  
και όταν επανέλαβε το αίτημά του δεν πήρε απάντηση. 
Έτσι, ο εβραίος ήρθε πάλι σε επαφή με τον πράκτορα  Arthur Baker  
Radford στις 21 Μαΐου 2001. 
Στις 26 Ιουνίου 2001, ο πράκτορας έλαβε απάντηση από τη διοίκηση και 
συναντήθηκε με τους πράκτορες του FBI Robyn Grits και Andrew Stengel, 
οι οποίοι του είπαν ότι το FBI δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για το 
θέμα. 

 -Η Αδίστακτη και Κακόβουλη Μοσάντ 
 
10 Σεπτεμβρίου 2001 –  
Στην Washington Times εμφανίστηκε ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο 
πηγές μυστικών υπηρεσιών περιέγραφαν τη Mossad του Ισραήλ ως          
« ... μια άγρια "κάρτα" .αδίστακτους και πανούργους.  
Έχουν την ικανότητα να πλήττουν αμερικανικές δυνάμεις και να το 
κάνουν να μοιάζει σαν παλαιστινιακή / αραβική ενέργεια» 

Αυτές οι πηγές ανέφεραν, επίσης, ότι είναι γενικά γνωστό στην κοινότητα 
των Μυστικών Υπηρεσιών ότι η Μοσάντ έχει εισχωρήσει σε κάθε 
μουσουλμανική οργάνωση και δεν θα αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα 
να βρει οποιοδήποτε αριθμό φανατικών για την εκτέλεση μιας αποστολής 
αυτοκτονίας για να υπηρετήσουν τον Αλλάχ. 
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 Ισραηλινή Κατασκοπεία σχετιζόμενη με την 9 / 11  
 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 9 / 11 –  
Λίγο πριν την 9 / 11, είχαν συλληφθεί πάνω από 140 Ισραηλινοί ως 
ύποπτοι για κατασκοπεία.  
Μερικοί από αυτούς εμφανίζονταν ως σπουδαστές σχολής καλών τεχνών. 
Αυτοί οι ύποπτοι είχαν πλήξει ή είχαν διεισδύσει σε στρατιωτικές βάσεις, 
την DEA , το FBI , τις Μυστικές Υπηρεσίες, το ATF, τις τελωνειακές αρχές 
των ΗΠΑ , το IRS, το INS, την EPA , το υπουργείο Εσωτερικών, την 
Υπηρεσία Marshal, διάφορα αμερικανικά δικηγορικά γραφεία, 
μυστικά κυβερνητικά γραφεία . . . 
Οι περισσότεροι από αυτούς τους υπόπτους υπηρετούσαν σε μυστικές 
υπηρεσίες, σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής παρακολούθησης και 
επιτήρησης ή σε μονάδες ειδικευόμενες στα εκρηκτικά. 
Δεκάδες Ισραηλινοί συνελήφθησαν σε αμερκανικά εμπορικά 
κέντρα να πουλάνε σε περίπτερα παιχνίδια ως βιτρίνα για να ασκούν 
κατασκοπεία. 
60 ύποπτοι που συνελήφθηκαν εργάζονταν για λογαριασμό της 
ισραηλινής εταιρίας AMDOCS, εταιρείας που παρέχει τις 
περισσότερες κλήσεις βοήθειας καταλόγου και κρατάει αρχεία 
κλήσεων και χρεώσεων των υπηρεσιών σχεδόν σε ολόκληρη την 
Αμερική, μέσω των συμβάσεών της με τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες 
τηλεφωνίας στις ΗΠΑ. 
Όλοι οι φερόμενοι ως 9 / 11 αεροπειρατές είχαν πλαστές ταυτότητες. 
Μια κοινή επιχείρηση του FBI και της CIA παρακολούθησης του 
αρχηγού των αεροπειρατών Μοχάμεντ Άττα στο Fort Lee στο NJ, το 
2001 φωτογραφήθηκε από ισραηλινούς πράκτορες και ως εκ τούτου 
"κάηκε". 
Οι Εβραίοι αυτοί παρείχαν κάλυψη στον μελλοντικό αρχηγό 
των αεροπειρατών. 

  Εβραίοι είχαν τον Έλεγχο του Συγκροτήματος του Παγκόσμιου 
Κέντρου Εμπορίου ( WTC) (2) 
 
Ο άνθρωπος κλειδί που προώθησε την ιδιωτικοποίηση του 
συγκροτήματος του κέντρου εμπορίου (WTC) ήταν ο Εβραίος  Ronald  
Lauder, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει σχολή της Μοσάντ.  
Ο Lauder είχε, επίσης, ασκήσει πιέσεις για την ιδιωτικοποίηση της 
πρώην Αεροπορικής πολεμικής βάσης Stewart , όπου σύγκλιναν οι 
πορείες των δύο αεροπλάνων που έπληξαν τους πύργους του WTC. 
Ο Lewis M. Eisenberg ήταν ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος της Νέας 
Υόρκης / NewJersey και εισηγήθηκε τη μίσθωση του συγκροτήματος  
WTC στον εβραίο Larry Silverstein  6  εβδομάδες πριν από 9 / 11. 
Το εμπορικό κέντρο στο συγκρότημα WTC ήταν μισθωμένο στην 
εταιρεία Westfield, με επικεφαλής τον Εβραίο Frank Lowy και τους γιους 
του. 
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Ο Silverstein ασφάλισε αμέσως τους πύργους του WTC  κατά  
τρομοκρατικού χτυπήματος.. 
Λίγες ημέρες πριν από την 9 / 11 η ισραηλινή εταιρία  ZIM  Integrated  
Shipping Services  εγκατέλειψε τον Βόρειο Πύργο του WTC (που 
χτυπήθηκε). 
Η ZIM εκκένωσε τα γραφεία της (έκτασης 10.000 τετραγωνικών ποδιών) 
στον βόρειο πύργο του WTC λίγες ημέρες πριν από την 9 / 11, 
σπάζοντας το συμβόλαιο που είχε συνάψει το οποίο ήταν για μέχρι το 
τέλος του 2001 και η εταιρεία έχασε $ 50.000 από το σπάσιμο της 
μίσθωσης.  
Αργότερα, ο πράκτορας του FBI Michael Dick, ο οποίος ερευνούσε το 
θέμα της ισραηλινής κατασκοπείας πριν και μετά την 9 / 11, 
όταν πήγε να ερευνήσει την ύποπτη κίνηση της εταιρίας,  
απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του από τον προϊστάμενο του 
ποινικού τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον εβραίο  
Μάικλ Τσέρτοφ. 
 

 Η εκ των Προτέρων Γνώση για την 9 / 11 από τους Ισραηλινούς -
Goldman Sachs και ODIGO 
. 
Goldman Sachs –  
Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2001, το υποκατάστημα της  Goldman Sachs 
στο Τόκυο προειδοποίησε τους Αμερικανούς υπαλλήλους της 
να απομακρυνθούν από αμερικανικά κτίρια. 
ODIGO ( ισραηλινή υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων ) – 
Τουλάχιστον δύο υπάλληλοι της ODIGO έλαβαν προειδοποίηση για 
επικείμενες επιθέσεις, 2 ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο αεροπλάνο τον 
πύργο του WTC. 
Η ODIGO είχε τα γραφεία της δύο τετράγωνα πιο κάτω από το WTC . 
Κανένας εργαζόμενος της ODIGO δεν μετέφερε την προειδοποίηση  
προς τις αμερικανικές αρχές. 
Το I.P.του ατόμου που έστειλε το μήνυμα δόθηκε στο FBI , αλλά το FBI  
ποτέ δεν αποκάλυψε τι έγινε με την έρευνα. 
Η ODIGO είχε τις εγκαταστάσεις της στο Ισραήλ στο Herzliya κοντά στα 
κεντρικά γραφεία της Μοσάντ . 
Λίγο μετά την 9 / 11, η ODIGO απορροφήθηκε από την Comverse , μια 
άλλη ισραηλινή εταιρεία και στελέχη τους ωφελήθηκαν με ποσό ύψους 
267 εκατομμυρίων δολαρίων από την εκμετάλλευση  εμπιστευτικών  
πληροφοριών.  
Μέσω των εταιριών αυτών, η Μοσάντ είχε δεκάδες εταιρείες λογισμικού 
να συναλλάσσονται με τις ΗΠΑ. 
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 11 Σεπτεμβρίου του 2001 Η Ασφάλεια του Αεροδρομίου - ICTS - σε 
Εβραϊκό Χέρια (2) 
 
Την ασφάλεια του αεροδρομίου είχε αναλάβει η ισραηλινή 
εταιρία ICTS της οποίας η πλειονότητα των εργαζόμενων τύχαινε να 
είναι πρώην αξιωματικοί Shin Bet. 
Η ICTS ήταν, επίσης, υπεύθυνη της ασφάλειας των αεροδρομίων, όταν ο 
βομβιστής με το παπούτσι Richard Reid επιβιβαστηκε σε αεροπλάνο με 
μια βόμβα στο παπούτσι. 
Λίγες ώρες πριν να ψηφιστεί ο Patriot Act, είχε ρυθμιστεί η ασυλία από 
μηνύσεις των ξένων εταιριών που ήταν επιφορτισμένες με την 
ασφάλεια την 9 / 11. 
Με τον τρόπο αυτά τα αμερικανικά δικαστήρια εμποδίζονταν να 
απαιτήσουν από την ICTS να παρέχει στοιχεία ή να παραδώσει το 
βίντεο επιτήρησης των αεροδρομίων που εξαφανίστηκε. 
 

 .Η Εταιρία σχεδιασμού συστημάτων 
του εβραίου ραββίνου DovZakheim - Τεχνολογία Ελέγχου 
Αεροπλάνων από το Έδαφος 
 
Η εταιρία του ραβίνου Dov Zakheim προμήθευσε το σύστημα 
πλοήγησης και το σύστημα που επιτρέπει στα αεροπλάνα 
να τηλεκατευθύνονται αν εξουδετερωθούν οι πιλότοι, όπως σε 
περίπτωση αεροπειρατείας. 
 

 Συστήματα λογισμικού Ptech - Κερκόπορτα ελέγχου υπολογιστή 
. 
Τα περισσότερα κομπιουτεραρισμένα συστήματα εθνικής 
ασφάλειας που θα μπορούσαν να δραστηριοποιήσουν  
αεριωθούμενα σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ,όπως ήταν η 
περίπτωση πολλαπλών αεροπειρατειώ, λειτουργούσαν με λογισμικό 
 Ptech. 
Ο εβραίος Michael S. Goff ήταν μάνατζερ στην Ptech και εργαζόταν 
επίσης για την Ισραηλινή εταιρία βάσης δεδομένων Guardium (με 
 εβραίο διευθυντή τον Amit Yoran ). 
Η Guardium έχει χρηματοδοτηθεί από εταιρίες βιτρίνες της Μοσάντ. 
Η Ptech χρηματοδοτείτο από Λιβανέζους και Σαουδάραβες  
Αμερικανούς. 
Ο Goff άφησε μια καλοπληρωμένη θέση εργασίας σε εβραϊκό δικηγορικό 
γραφείο για να πάει σε υποδεέστερη θέση στην Ptech. 
Ο Goff εργαζόταν προφανώς ως sayanim. 
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 Η εταιρία MITRE (λογισμικά) 
. 
MITRE – μεγάλος αμυντικός ανάδοχος με επικεφαλής τον πρώην 
διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον Εβραίο  
James Schlesinger. 
Η Ptech μαζί με την MITRE ήταν οι εταιρίες στο υπόγειο του FAA για δύο 
έτη πριν από την 9 / 11. 
Η συγκεκριμένη εργασία τους ήταν να επιλαμβάνονται  θεμάτων  
διαλειτουργικότητας της FAA με τη NORAD και την Πολεμική Αεροπορία 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 11 Σεπτέμβρη 2001 - Το αεροπλάνο που χτύπησε το Βόρειο Πύργο 
 
Το πρώτο αεροπλάνο χτύπησε το Κέντρο Εμπορίου (τον βόρειο 
πύργο) πλήττοντας την αίθουσα υπολογιστών της εταιρίας  
Associates Kroll εβραϊκής ιδιοκτησίας (Διευθύνων Σύμβουλος ο 
Εβραίος Jerome Μ. Hauer ),  
της εταιρείας που είχε αποκτήσει τον έλεγχο της ασφάλειας του 
πύργου μετά την βομβιστική επίθεση το 1993 στο Παγκόσμιο Κέντρο 
Εμπορίου. Με ακρίβεια καθοδηγούμενη από συσκευή στην αίθουσα ; 
 
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2001 –  

 Οι πέντε " Άραβες " που χόρευαν 
 
Πολλοί κάτοικοι στο Νew Jersey ανέφεραν στην αστυνομία για 
πέντε μεσανατολίτες με ένα λευκό φορτηγάκι οι οποίοι χόρευαν και 
ξεφάντωναν σε διάφορα μέρη βιντεοσκοπώντας τις επιθέσεις. 
Κραύγαζαν και χοροπηδούσαν από τη χαρά τους και φωτογραφίζονταν  
θριαμβευτικά μπροστά από τα ερείπια των πύργων.  
Τις βιντεοκάμερές τους τις είχαν στήσει να βλέπουν τους πύργους 
πριν χτυπηθούν από τα αεροπλάνα.  
Έγινε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία στο οποίο ο καλών 
είπε ότι μια ομάδα Παλαιστινίων με άσπρες στολές  Sheikh  έφτιαχναν   
βόμβα μέσα σε ένα άσπρο φορτηγάκι και κατευθύνονταν προς την 
Ολλανδική σήραγγα .. 
Σταμάτησαν το λευκό βαν όταν προσέγγισε τη γέφυρα  George  
Washington προς τη Νέα Υόρκη και οι άνθρωποι σε αυτό αποδείχθηκε 
ότι ήταν Ισραηλινοί. 
Ο οδηγός του βαν, ο Sivan Kurzberg, είπε στους αξιωματικούς ότι ήταν 
Ισραηλινοί και ότι δεν ήταν αυτοί το πρόβλημά τους, αλλά 
οι Παλαιστίνιοι. 
Οι Ισραηλινοί αυτοί είχαν χάρτες της πόλης με τσεκαρισμένες αρκετές 
θέσεις, κοπίδια, 4.700 δολάρια μέσα σε μια κάλτσα και ξένα 
διαβατήρια. 
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Η αστυνομία έφερε σκυλιά ανίχνευσης βομβών κι αυτά εντόπισαν ίχνη 
εκρηκτικών μέσα στο φορτηγάκι. 
Κατασχέθηκαν οι φωτογραφικές μηχανές τους και στις φωτογραφίες που 
εμφανίστηκαν φαινόταν ένας απ΄αυτούς, ο Sivan Kurzberg, με αναμμένο 
έναν αναπτήρα μπροστά από τα ερείπια των πύργων σε θριαμβευτική 
στάση. 
Δύο από αυτούς τους πέντε Ισραηλινούς αναγνωρίστηκαν από το 
FBI ως πράκτορες της Μοσάντ.  
Το φορτηγάκι που είχαν ανήκε σε εταιρία αστικών μετακινήσεων 
που είναι βιτρίνα της Μοσάντ . 
Αυτοί οι 5 Ισραηλινοί τέθηκαν υπό κράτηση για 71 ημέρες και  
απελευθερώθηκαν κατόπιν εντολής να κλείσει η έρευνα, που 
πιθανότητα ήρθε από τον Λευκό Οίκο. 
. 
- 9 / 11 –  

 Κτίριο 7 εντολή καυσίμων 
 
Ο εβραίος Jerome Hauer ήταν ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης 
Εκτάκτων Καταστάσεων, στην αποθήκη του Κτιρίου 7 (το οποίο 
κατέρρευσε χωρίς να χτυπηθεί από αεροπλάνο).  
Η αποθήκη ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη ώστε να αντέχει σε ακραίες 
πλευρικές επιπονήσεις και είχε τη δική της παροχή αέρα..Αυτό θα ήταν ένα 
καλό μέρος για τον εξοπλισμό αποστολής σινιάλων στα υπό ηλεκτρονική 
αεροπειρατεία αεροπλάνα. 
 
- Μετά την 9 / 11 – 

 Περισσότερες συλλήψεις Ισραηλινών  
 
Μετά την 9 / 11, πάνω από 60 Ισραηλινοί τέθηκαν υπό κράτηση, είτε 
στο πλαίσιο του αντιτρομοκρατικού Patriot Act ή για παραβιάσεις του 
νόμου μετανάστευσης. 
Μερικοί απ 'αυτούς ήταν ενεργό ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό . 
Ένας αριθμός από αυτούς απέτυχαν όταν εξετάστηκαν για δραστηριότητες 
επιτήρησης εναντίον των ΗΠΑ  
Κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν να κατασκοπεύουν Άραβες. 
 

 Η εταιρία του εβραίου Alan D. Ratner «Διαχείρηση μετάλλων» και η 
ομάδα SIMS 
 
Τα μέταλλα από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου (WTC)  
απομακρύνθηκαν γρήγορα και πήγαν στο εξωτερικό μέσω της 
εταιρίας Διαχείρησης Μετάλλων με επικεφαλής τον Εβραίο Alan D. 
Ratner . 
Ο Ratner συνεταιρίστηκε με τον όμιλο SIMS και την εταιρία Hugo Neu και 
είχαν σημαντικό κέρδος. 
Πούλησε πάνω από 50.000 τόνους χάλυβα που αποτελούσε στοιχείο 
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εγκλήματος σε κινεζική εταιρεία αντί $ 120 ανά τόνο. Ο Ratner είχε 
πληρώσει 70 δολάρια ανά τόνο. 
 

 Η μετά την 9 / 11 έρευνα και η συγκάλυψη : Σε εβραϊκά χέρια 
 
Εβραίοι διορίστηκαν ως αρχιδικαστές : ο Alvin Κ. Hellerstein, ο Michael 
B. ο Mukasey και οMichael Chertoff . 
 Ο εβραίος Kenneth Feinberg σύστησε ταμείο αποζημίωσης των θυμάτων 
($ 7 δισ. ευρώ). 
Οι Εβραίοι κατάφεραν να πείσουν το 97% των οικογενειών των 
θυμάτων να πάρουν χρήματα υπό τον όρο να μην ζητήσουν νομική 
διερεύνηση της 9 / 11.  
Η μειοψηφία των μελών των οικογενειών που απαίτησαν έρευνα 
αντιμετώπισαν έναν ιδιαίτερο διαμεσολαβητή : την εβραία Sheila 
Birnbaum . Και δεν κατάφεραν τίποτα. 
................................................. 
(Ο εβραίος Philip Zelikow τέθηκε επικεφαλής της επιτροπής διερεύνησης 
αντικαθιστώντας τον Κίσσιγκερ όταν μαθεύτηκε ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν 
πελάτης του και υπήρξαν διαμαρτυρίες, 
βλ. www.youtube.com/watch?v=97GLUFDz7Xk) 
 

 Εβραίοι στη σωστή θέση  
 
Η παρακάτω λίστα είναι πολύ σύντομη λίστα, αλλά μπορεί κανείς να πάρει 
μια εικόνα: 
. 
Michael Chertoff - Εβραίος βοηθός γενικού εισαγγελέα για το ποινικό 
τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Αργότερα έγινε Διευθυντής Εσωτερικής Ασφάλειας. 
 
Richard Perle - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικής 
Άμυνας του Πενταγώνου. Είχε απελαθεί από το γραφείο του 
Γερουσιαστή  Henry Jackson, τη δεκαετία του 1970, όταν η NSA τον 
έπιασε να δίνει στο Ισραήλ έγγραφα υψηλής διαβάθμισης. 
 
Paul  Wolfowitz - Ήταν αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, καθώς και 
μέλος της Πολιτικής Άμυνας και στο συμβούλιο στο Πεντάγωνο (μετέτρεπα 
έγινε πρόεδρος της παγκόσμιας τράπεζας).. 
 
Ραβίνος Dov Zakheim - Συν- συγγραφέας του εγγράφου της PNAC για 
την αναδημιουργία της άμυνας της Αμερικής υποστηρίζοντας την  
αναγκαιότητα ενός περιστατικού τύπου Pearl Harbor για την 
κινητοποίηση της Αμερικής . 
Υπηρέτησε ως ελεγκτής στο Πεντάγωνο από 4 Μαΐου 2001 μέχρι 10 
Μάρτη 2004 . 
Δύο μεγάλα χρηματικά ποσά εξαφανίστηκαν από το Πεντάγωνο όταν 
ήταν ελεγκτής.  
 
Τα πρώτα 2.3 τρισεκατομμύρια δολάρια αναφέρθηκε ότι λείπουν από 
τον Donald Rumsfeld ( στις 10 Σεπτεμβρίου του 2001 ) και αργότερα ο 
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Zakheim δεν μπορούσε να εξηγήσει που πήγε ένα ακόμη 
τρισεκατομμύριο δολάρια. 
Ο Zakheim πούλησε επίσης στο Ισραήλ συστοιχίες αμερικανικών F- 15s 
και F -16 ως πλεονάζουσες σε ένα μέρος της αξίας τους. 
Στις 6 Μαΐου 2004 , ο Zakheim πήρε μια προσοδοφόρα θέση στη Booz , 
και τους Allen Hamilton συμβούλους.  
Ένας από τους πελάτες του ήταν μια φιλανθρωπική οργάνωση η 
οποία λέγεται ότι είναι βιτρίνα του του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ενώ 
προσφέρει επίσης τις συμβουλές του και στην DARPA . 
 
 
 

 
 
 
 

 


