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Ποιά η διαφορά για τους νεκρούς,  
τους ακρωτηριασμένους 

τα ορφανά και τους άστεγους,  

αν το μακελειό έγινε  
εν ονόματι του ολοκληρωτισμού  

ή του αγίου ονόματος 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας;» 
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Τα κείμενα  είχαν παρατεθεί παλιότερα στο ιστολόγιο:  
http://agisgios2.blogspot.gr/ στις θεματικές ενότητες  Αμερικανοκρατία, 
 9/11.        (1)  

Τα κείμενα των υπόλοιπων θεματικών ενοτήτων του ιστολογίου αποτελούν το 
περιεχόμενο άλλων συλλογών κειμένων.     (2) 

Οι τίτλοι των κειμένων αντιστοιχούν στους τίτλους των αντίστοιχων κειμένων στο 
ιστολόγιο.  

Η ημερομηνία η προτασσόμενη σε κάθε κείμενο αντιστοιχεί στην ημερομηνία 
δημοσίευσής του στο ιστολόγιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

(1) Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2009 και σταμάτησε να ανανεώνεται τον 
Ιούλιο του 2012  
 

(2) Τις υπόλοιπες συλλογές κειμένων μπορεί να δει κανείς στο τέλος 
 



«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΨΕΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ»   

Ναπολέων  
 
 

Στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Αμερικανοί  
τραπεζίτες  χρηματοδοτούσαν και τις δύο πλευρές των εμπόλεμων  

 http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm 
 
 

Χρηματοδότες των Ταλιμπάν στο σύγχρονο πόλεμο  
στο Αφγανιστάν είναι Αμερικανοί 

 Reuters - Who is funding the Afghan Taliban? You don't want to know 

 

«Τα μέλη της Αλ Κάιντα στο 
Αφγανιστάν είναι λιγότερα από 50» 
Leon Panetta, επικεφαλής CIA    (1) 

Ο Ομπάμα τριπλασίασε τον αριθμό 
των στρατιωτών στο Αφγανιστάν 
στους 120.000 για να πολεμήσουν την 
ΑλΚάιντα 

"Ο Μπιν Λάντεν δεν αναφέρεται στη 
λίστα του FBI με τους καταζητού-
μενους για την 11η Σεπτεμβρίου 
γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς 
ενδείξεις που να τον συνδέουν με τα 
γεγονότα"   (2)  

Ο πόλεμος στο Ιράκ και το 
Αφγανιστάν είχαν αποφασιστεί και 
είχαν αναγγελθεί πριν από τα 
γεγονότα στις 11/9            (3) (4) 

Αυτό το γνώριζαν οι πρωθυπουργοί 
της Βρετανίας,   (5) 

 

Οι Αμερικανοί πληρώνουν τους 
Ταλιμπάν να τους προστατεύουν                                  
(6) 

 

 

“ Κάνω έκκληση στους αμερικανούς φορολογούμενους να μην  
επιτρέπουν τα χρήματά τους που απέκτησαν με μόχθο να σπαταλούνται  

σε ομάδες τύπου μαφίας που όχι μόνο προκαλούν πολλή δυστυχία  
στον αφγανικό λαό, αλλά χρηματοδοτούν και τρομοκράτες" 

Καρτζάι, πρόεδρος του Αφγανιστάν, στο αμερικανικό δίκτυο Αbc News 
www.huffingtonpost.com/2010/08/22/karzai-us-taxpayerfunded-_n_690385.html 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

(1)   www.sott.net/article/-Bombshell-from-London-Think-Tank-No-Al-Qaeda-Threat- 
(2)   projectcensored.org/top-stories/16-no-hard-evidence-connecting-bin-laden-to11/ 
(3)  Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President 
(4)  The Afghanistan War was Planned Months Before the 9/11 Attacks 
( 5 )  UK Ministers Knew WMD Was "Excuse" 
(6) How the US army protects its trucks – by paying the Taliban - Guardian 2009. 
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“Σκοτώνεις έναν άνθρωπο είναι τραγωδία. 
 

Σκοτώνεις δέκα χιλιάδες ανθρώπους  
είναι στατιστική” 

Ιωσήφ Στάλιν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Είναι διασκεδαστικό να σκοτώνεις ανθρώπους" 

Αμερικανός στρατηγός που τέθηκε  
επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ  (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/General-who-said-it-

was-fun-to-shoot-people-takes-over-US-Central-Command.html 
 

(2)  http://archive.enet.gr/online/online_text/c=110,dt=3,id=63293972,87434644 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Μετά από εξέταση των φακέλων 517 κρατούμενων  
στο Γκουαντάναμο από δικηγόρους και φοιτητές νομικής  

προέκυψε ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν για κάποια σχέση  
με την Αλκάϊντα, το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική 
 ενέργεια και οι υπόλοιποι κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή 

παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν προσπαθήσει  
να σκάσουν αμερικανικές βόμβες.  

Το 95% των κρατούμενων δεν συνελήφθησαν από αμερικανούς  
αλλά από αμειβόμενους κυνηγούς,  

βλ. Madness and Shame 2008-07-22, New York Times 
 

 

2 9 . 1 . 1 0  

1.  Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας: Η Σύγχρονη  
     Φαρσοκωμωδία 

Ο κόσμος είναι θέατρο έχουν πει. Και εμείς θεατές και ηθοποιοί.  
Το έργο στη σκηνή του κόσμου άλλοτε φαντάζει συναρπαστικό και άλλοτε 
οδυνηρό. 
Μερικοί δεν αντέχουν και αποχωρούν. 
Παραμένουν απλά θεατές ή εξαφανίζονται από τη σκηνή. 
Έτσι νομίζουν. 
Γιατί το έργο τους αφομοιώνει κι αυτούς σε ρόλους θεατή ή εξαφανισμένου 
από τη σκηνή. 
Από το θέατρο του κόσμου δεν υπάρχει φυγή. 
Είτε στο προσκήνιο, είτε στο παρασκήνιο είσαι πάντα εκεί. 
 
Μια από τις μεγάλες παραστάσεις παίζεται στις μέρες μας. 
Είναι η σύγχρονη φαρσοκωμωδία σε δύο εκτελέσεις 
 

ΠΡΩΤΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Τίτλος: Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας – Ανθρωπιστικές Επεμβάσεις -  
            Διεθνείς θεσμοί και Οργανώσεις 
 

Στο Προσκήνιο: 
Χάρτα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κυρώσεις στους Παραβάτες:  
Διεθνείς Διαβουλεύσεις, Καταπολέμηση Τρομοκρατών, Ασφάλεια Πολιτών, 
Κυνήγι Κακών, Προστασία Αμάχων… 

Τάξη, Δικαιοσύνη, Ελευθερία ! 
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Στο Παρασκήνιο: 
Νόμος της Ζούγκλας: «Όποιος δεν υποτάσσεται σε μας θα εξοντώνεται»( βλ. 
κεφ. 6), Υπονόμευση Αντιπάλων 
Συνάξεις Συμφερόντων, Εκπαίδευση Τρομοκρατών, Παραβίαση Δικαιωμάτων  
Πολιτών, Κυνήγι Ανυπότακτων, Βομβαρδισμοί Αμάχων…. 

Ζούγκλα ! 
 

ΔΕΥΤΕΡΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Τίτλος: Δυτικός Πολιτισμός και ο Κυρίαρχος λαός. 
 
Από τη μία: 
Εκλογές, δημοψηφίσματα, διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου, διεθνή 
και τοπικά δικαστήρια για απονομή δικαιοσύνης, κανόνες για παρεμπόδιση 
αθέμιτου ανταγωνισμού, οργανισμοί διαφάνειας, όλα στο φως. 

Δημοκρατία! 
 
Από την άλλη: 
Άκρα μυστικότητα και ατιμωρησία για όσους και όσα κουμαντάρουν τον 
«κυρίαρχο λαό». 

- Απόλυτη μυστικότητα, ατιμωρησία και υπεράνω οποιουδήποτε ελέγχου των 
τραπεζιτών.  

- Παραβίαση χωρίς οποιαδήποτε λογοδοσία όλων των πολιτειακών νόμων 
από τις λεγόμενες μυστικές υπηρεσίες των κρατών, ιδιαίτερα αυτές των 
λεγόμενων ισχυρών κρατών.  

- Απόλυτη μυστικότητα και μυστικά κονδύλια για πολυδάπανα πειράματα και 
προγράμματα ελέγχου και συμμόρφωσης του κυρίαρχου λαού. 

Όλα στο σκότος. Πλήρης Απολυταρχία! 
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24. 7. 09 

2.  Η Μαγική Φόρμουλα της Παράστασης - Τα Σιωπηλά 
     Όπλα Αυτοματοποίησης της Κοινωνίας 
 

«Η συνειδητή και έξυπνη χειραγώγηση των συνηθειών  
και απόψεων των μαζών είναι ένα σημαντικό στοιχείο  

σε μια δημοκρατική κοινωνία.  
Εκείνοι που χειρίζονται αυτόν τον αόρατο μηχανισμό  

της κοινωνίας συνιστούν μια αόρατη κυβέρνηση, η οποία  
είναι η αληθινή δύναμη εξουσίας της χώρας μας. 

 Ο νους μας οριοθετείται, τα γούστα μας διαμορφώνονται 
οι ιδέες μας μας υποβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από   

άνδρες που δεν τους έχουμε ποτέ ακούσει» 
 

Edward Bernays (1891-1995) 
 "Πατέρας" των δημοσίων σχέσεων και διευθυντής της κυβερνητικής επιτροπής 

για την πληροφόρηση του κοινού τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο 
 
 
Όπως οι επαγγελματίες της μαγείας κάνουν τα μαγικά τους αποσπώντας την 
προσοχή του κοινού τους και εστιάζοντάς την σε άσχετες κινήσεις των 
χεριών τους ή στάσεις του σώματός τους,  
έτσι κι αυτοί που κουμαντάρουν τον κόσμο, ως σύγχρονοι μάγοι, 
διαιωνίζουν την κυριαρχία τους αποσπώντας την προσοχή του «κυρίαρχου» 
λαού από τα δρώμενά τους και εστιάζοντάς την σε ήσσονος σημασίας 
θέματα, κρατώντας αόρατη την πηγή της δυσαρέσκειάς του. 

Η απόσπαση της προσοχής και ο εφησυχασμός επιτυγχάνεται με 
επιστημονικά μελετημένες μεθόδους, χρησιμοποιώντας επιστημονικά 
μελετημένα όπλα. 
Δεν είναι συμβατικά όπλα. Δεν σου αφαιρούν τη ζωή, δεν σου σακατεύουν 
το κορμί.  
Σου σακατεύουν το νου και την ψυχή. 
Σε κάνουν απαθή στα τεκταινόμενα στον κόσμο.  
Μία περιγραφή των όπλων αυτών παρατίθεται παρακάτω: 
 

 Τα Σιωπηλά Όπλα Αυτοματοποίησης της Κοινωνίας  1 

«Από τη στιγμή που διαταραχθεί σκόπιμα η λειτουργία του εγκεφάλου 
μέσω τυχαίου ή σκόπιμα υποβαλλόμενου φόβου, θυμού ή συγκίνησης, 
μπορούν να εμφυτευτούν στους ανθρώπους διάφοροι τύποι 
πεποιθήσεων.  

Από τα αποτελέσματα που προκαλούνται απ αυτές τις διαταραχές η πιο 
κοινή είναι η προσωρινή διαταραχή της κρίσης και μεγάλη επιδεκτικότητα 
για υποβολή και εμφανίζονται έντονα σε περιόδους πολέμων ή σοβαρών 
επιδημιών. 

_______________________________ 
1  http://www9.pair.com/xpoez/money/silent.htm 
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Με τον τρόπο αυτό δεν ενδιαφέρονται και δεν ανακαλύπτουν τα σιωπηλά 
όπλα της τεχνολογίας αυτοματοποίησης της κοινωνίας. Ο γενικός κανόνας 
είναι όσο πιο πολύ σύγχυση τόσο πιο μεγάλο κέρδος. Γι αυτό ο καλύτερος 
τρόπος είναι να δημιουργείς προβλήματα και μετά να προσφέρεις τις 
λύσεις. 

Εν συντομία: 

ΜΕΕ: Κράτα την προσοχή του ενήλικου κοινού αποσπασμένη από τα 
πραγματικά κοινωνικά ζητήματα και αιχμαλώτισέ τη με θέματα που δεν 
έχουν πραγματική σημασία.  

 Σχολεία: Κράτα τους νέους σε άγνοια των πραγματικών μαθηματικών, 
των πραγματικών οικονομικών, των πραγματικών νόμων και της 
πραγματικής ιστορίας. 

Διασκέδαση: Κράτα τη διασκέδαση του κοινού σε χαμηλό επίπεδο. 

Δουλειά: Κράτα το κοινό πολυάσχολο (buzy, buzy,buzy), ξανά στη φάρμα 
μαζί με τα άλλα ζώα. 

Όταν ένα σιωπηλό όπλο χρησιμοποιείται βαθμιαία, οι άνθρωποι 
προσαρμόζονται στην παρουσία του και μαθαίνουν να ανέχονται την 
καταπάτηση στις ζωές τους. 

Γι αυτό, το σιωπηλό όπλο είναι ένας τύπος βιολογικού πολέμου. 

Επιτίθεται στη ζωτικότητα, τις επιλογές, και την κινητικότητα των ατόμων 
μιας κοινωνίας μέσω χειραγώγησης και προσβολής των πηγών της φυσικής 
και κοινωνικής ενέργειάς τους και των σωματικών, διανοητικών, και 
συναισθηματικών δυνάμεων και αδυναμιών τους. 

Πυροβολεί καταστάσεις αντί για πυρά προωθούμενες από επεξεργασία 
δεδομένων, αντί από κόκκους πυρίτιδας, από έναν υπολογιστή, αντί από 
πυροβόλο όπλο, με χειρισμό από έναν προγραμματιστή υπολογιστών αντί 
από επίλεκτο σκοπευτή κάτω από τις διαταγές ενός τραπεζικού μεγιστάνα, 
αντί ενός στρατηγού. 
Δεν συνοδεύεται με αντιληπτό θόρυβο, δεν προκαλεί εμφανή φυσικό ή 
διανοητικό τραυματισμό και δεν παρεμποδίζει εμφανώς την καθημερινή 
κοινωνική ζωή. 

Εν τούτοις συνοδεύεται με έναν αδιάψευστο "θόρυβο", επιφέρει  
αδιάψευστη φυσική και διανοητική βλάβη και παρεμποδίζει καταφανώς 
την καθημερινή κοινωνική ζωή, δηλ. καταφανώς σ έναν εκπαιδευμένο 
παρατηρητή, κάποιον που ξέρει τι να κοιτάξει. 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτό το όπλο και γι αυτό δεν 
μπορούν να πιστέψουν ότι δέχονται επίθεση και νικιούνται από ένα όπλο. 

Οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ενστικτωδώς ότι κάτι είναι λάθος, αλλά, 
λόγω της τεχνικής φύσης του σιωπηλού όπλου, δεν μπορούν να εκφράσουν 
το συναίσθημά τους με λογικό τρόπο, ή να χειριστούν το πρόβλημα με 
νοημοσύνη. 
Επομένως, δεν ξέρουν πώς να καλέσουν για βοήθεια, και δεν ξέρουν πώς να 
συνεργαστούν και να αμυνθούν απέναντι σ  αυτό το όπλο». 
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30.6.09 

3.  Μαρτυρία Αμερικανού Αρχιστρατήγου:   
     Ο Πόλεμος Είναι Κομπίνα  

 

Αποσπάσματα από το βιβλίο του Smedley Butler 
Βραβευμένου Αμερικανού Αρχιστράτηγου 

με τίτλο «War is a Racket», έκδοση 1935 

www.WantToKnow.info/warinformation 

 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΙΝΑ 
Ο πόλεμος είναι κομπίνα. Πάντα ήταν. Είναι ενδεχομένως η αρχαιότερη, η 
πιο κερδοφόρα και σίγουρα η πιο αχρεία.  

Είναι η μόνη στην οποία τα κέρδη υπολογίζονται σε δολάρια και οι 
απώλειες σε ζωές. 
Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πολέμου φτιάχτηκαν τουλάχιστον 21.000 
νέοι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 
ΠΟΙΟΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ; 
Ο παγκόσμιος πόλεμος κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου $52 
δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει $400 δισεκατομμύρια σε σημερινές τιμές, 
πάνω από $4.000, σε κάθε αμερικανό.  

Κανονικά τα κέρδη των εταιρειών είναι 6 έως 12 %. Εν καιρώ πολέμου τα 
κέρδη ήταν 60, 100 … 300, ακόμη και 1.800 %. 

Ο θείος Σαμ έχει τα λεφτά. Πάρτε τα. Φυσικά δεν τίθεται έτσι ωμά τον καιρό 
του πολέμου. 
Εμφανίζεται με το ένδυμα του πατριωτισμού, της αγάπης για τη χώρα και 
ότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες.  

Και τα κέρδη ανεβαίνουν τα ύψη και τσεπώνονται. 

Πάρτε για παράδειγμα τους φίλους μας της τσιμεντοβιομηχανίας du Ρonts. 

Προπολεμικά, την περίοδο 1910 έως 1914 τα κέρδη ήταν $6 εκατομμύρια το 
χρόνο. Τα μέσα κέρδη την περίοδο του πολέμου από το 1914 έως το 1918 
ήταν $58 εκατομμύρια το χρόνο. Μέση αύξηση πάνω από 950 %.  

Ας πάρουμε τις βιομηχανίες του χάλυβα.  

Τα κέρδη τους από $6 εκατομμύρια σκαρφάλωσαν στα $49 εκατομμύρια το 
χρόνο.  

Οι Χάλυβες πούλησαν στο θείο Σαμ 20 εκατομμύρια παγίδες κουνουπιών 
για το στρατό στη Γαλλία στην οποία δεν υπήρχε δείγμα από κουνούπι. 

Την αφρόκρεμα των κερδών την είχαν οι τραπεζίτες. Τα κέρδη τους ήταν 
τόσο μυστικά όσο και αμύθητα.  
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Πώς οι τραπεζίτες έκαναν τα εκατομμύριά τους και τα δισεκατομμύριά 
τους;  
Δεν ξέρω, επειδή αυτά τα μυστικά δεν λέγονται ποτέ δημόσια. 

 
ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ; 
Ποιος τους προμηθεύει αυτά τα κέρδη των 20, 100, 300, 1.500 και 1.800 %:  

Όλοι μας τα πληρώνουμε- με τη φορολογία.  

Αλλά οι στρατιώτες πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού.  
Νέοι με κανονική αντίληψη πάρθηκαν από τα γραφεία, τα εργοστάσια και τις 
αίθουσες διδασκαλίας και στήθηκαν στη γραμμή. 

Εκεί αναμορφώθηκαν να θεωρούν τη δολοφονία καθημερινή ρουτίνα.  

Μέσω ψυχολογικών μεθοδεύσεων άλλαξαν ολοκληρωτικά. 
Τους εκπαιδεύσαμε να μην σκέφτονται καθόλου ότι σκοτώνουν ή ότι θα 
σκοτωθούν. 

Και ξαφνικά τους ξεφορτώσαμε και τους είπαμε να αναπροσαρμοστούν, 
αυτή τη φορά μόνοι τους. Δεν τους χρειαζόμασταν άλλο.  

Πολλοί από αυτούς τους νέους καταστρέφονται τελικά, διανοητικά, επειδή 
δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους αυτή την αναπροσαρμογή. 

Υπέροχα ιδανικά προπαγανδίστηκαν στους νέους μας που στάλθηκαν να 
πεθάνουν. Ήταν ο "πόλεμος για να λήξει όλους τους πολέμους", ο «πόλεμος 
για την εδραίωση της δημοκρατίας». 

Κανείς δεν τους είπε ότι η συμμετοχή τους και ο θάνατός τους σήμαινε 
αμύθητα κέρδη για εταιρείες και τράπεζες. 

Κανείς δεν τους είπε ότι θα σκοτωθούν από βόλια φτιαγμένα από τους 
αδελφούς τους στην χώρα τους. 

Κανείς δεν τους είπε ότι τα πλοία τους θα καταποντιστούν από τορπίλες 
από υποβρύχια φτιαγμένα με πατέντες από τη χώρα τους. 

Τους ειπώθηκε μόνον ότι επρόκειτο για μια ένδοξη περιπέτεια. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΑΥΤΗ! 
Δεν μπορείτε να το κάνετε με διασκέψεις για αφοπλισμό. Δεν μπορείτε να 
το κάνετε με ειρηνευτικές διαβουλεύσεις. 

Στο παρασκήνιο όλων αυτών των διασκέψεων βρίσκονται οι αχρείοι 
πράκτορες αυτών που ωφελούνται από τον πόλεμο. 

Δύο μέτρα πρέπει να ληφθούν για να πατάξουν την πολεμική κομπίνα: 

1) Πρέπει να αφαιρέσουμε το κέρδος εταιρειών και τραπεζών από τον 
πόλεμο. 

2) Πρέπει οι νέοι που θα φέρουν τα όπλα να αποφασίζουν αν θα γίνει ή 
όχι πόλεμος. 
2 6 . 1 . 1 1  
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4. Διακήρυξη των Φτωχότερων Χωρών του Κόσμου   

Τον Ιούλιο του 1994, 
- ο Manuel Nimer Sanchez από τους Chiapas του Μεξικού, 
- ο Ana de Souza Pinto, ακτήμονας της Βραζιλίας, 
- ο Sentinath Sarangi, θύμα από την Ινδία (1), 
- ο Alvaro Tombe, αγρότης Κολομβίας, 
- ο Edison Casadore, Απάτσι ΗΠΑ, 
- ο Vermati Heerra, από τη Νότιο Αφρική και 
- ο Μohamed Aden, υπουργός υγείας της Σομαλίας 
. 
συνέταξαν τη "Διακήρυξη των Επτά πιο Φτωχών Χωρών" και την παρέδωσαν 
στους G7 στη συνάντησή τους στη Νάπολι της Ιταλίας. 

Τόσα χρόνια μετά τη σύνταξή της εξακολουθεί σήμερα να είναι όσο ποτέ 
επίκαιρη.  
Παρατίθεται παρακάτω σε μετάφραση του Παναγιώτη Ανδριόπουλου από παλιό 
τεύχος του φοιτητικού περιοδικού Amanita Muscaria.  

“ Μας αποκαλούν τους φτωχότερους του κόσμου. Τους μικρότερους του 
κόσμου. Οι πολυάριθμοι ειδικοί σας θα σας πουν πως δεν είμαστε φτωχοί ή 
μικροί λόγω θεϊκής βούλησης. 

Προερχόμαστε από τις γηραιότερες και μεγαλύτερες ηπείρους της γης. 

Παρ όλη τη λεηλασία των αγαθών μας για περισσότερα από 500 χρόνια, οι 
χώρες μας είναι ακόμη πλούσιες. Και οι πληθυσμοί μας οι οποίοι υπέστησαν 
για περισσότερα από 500 χρόνια όλες τις μορφές σκλαβιάς, γενοκτονίας, 
αποικιοκρατίας και καταναγκαστικής εργασίας είναι ακόμη ενεργοί και 
δεν αποκηρύσσουμε τον αγώνα για έλεγχο του μέλλοντός μας. 

Στα τέλεια σχέδιά σας πάντα κρύβατε χονδροειδείς εκπλήξεις. 
Μας θεωρείτε ανέκαθεν λειτουργικές οντότητες της δικής σας τεχνολογικής 
ανάπτυξης και της συσσώρευσης πλούτου από τις βιομηχανίες και τις 
εταιρίες σας..... 

Η ανεξαρτησία μας το μόνο που κατάφερε ήταν να εδραιώσει την εξάρτησή μας. 

Πολλοί από τους ηγέτες και κυβερνήσεις στις χώρες μας ήταν ή 
έγιναν φερέφωνά σας. 

Η ανάγκη να είμαστε άνθρωποι απλοί, ευθείς και προσπελάσιμοι αναστέλλεται 
από μυριάδες διεθνών δομών που έχουν περιεχόμενο και  χρησιμοποιούν  
γλώσσες που μόνον εσείς κατανοείτε: 

΅Wolrd Bank, International Monetary Fund, United Nations, Gatt,  
Forein Aid, Third World Debt, Sustainable Development... 

Όλα αυτά είναι τμήματα ενός μωσαϊκού σχεδιασμένου να πνίξει ολόκληρους 
πληθυσμούς και ηπείρους οι οποίες δυστυχώς δεν κατάλαβαν πως 
 βρίσκονται σε ένα φονικό πόλεμο. 
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Οι χρήσεις της τεχνολογίας οδήγησαν σε εκατοντάδες Bhopals (1).  

Για το δικό σας κέρδος φανήκατε γενναιόδωροι μόνον όταν επρόκειτο για 
την επιβολή και τη διατήρηση βίαιων δικτατοριών στις χώρες μας  
προμηθεύοντας  όπλα και εκπαίδευση.  

Το αποτέλεσμα το βλέπει  καθένας: Ρουάντα, Σομαλία, Καμπότζη, Λιβερία, Αϊτή, 
Γουατεμάλα.  

Άλλες, όπως το Μεξικό, η Βραζιλία και η Κολομβία, είναι υποδουλωμένες στη 
βαρβαρότητα των εταιριών σας και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στους 
πληθυσμούς τους εκτός από μιζέρια και θάνατο. 

Δεν ξεχνούμε τους κατοίκους του Αμαζονίου, τα παιδιά του Ρίο, τη μάχη για 
επιβίωση των ιθαγενών κατοίκων της Chiapas και των αυτόχθονων κατοίκων και 
γεωργών της Κολομβίας που ξεριζώθηκαν και φονεύθηκαν με τη δικαιολογία του 
πολέμου κατά των ναρκωτικώ. Όλα αυτά με τη σιωπηρή σας επιδοκιμασία. 

Και ενώ οι διάφοροι δικτάτορες χρησιμοποιούν τα όπλα σας εναντίον των ίδιων 
των λαών τους τους συντηρείτε πολιτικά και οικονομικά. 

Παράλληλα, εξαιτίας του αδυσώπητου αγώνα σας για μια αδύνατη και 
απροσδιόριστη ανάπτυξη, υποκλέπτετε και καταστρέφετε ό,τι είναι για μας 
αιώνιο και αδιαίρετο: το οξυγόνο, το δάσος, τη στοιβάδα του όζοντος. 

Με την παράλογη και αφύσικη ενεργειακή σας πολιτική, με την τεχνολογία σας 
να βασίζεται στην αδιάκριτη χρήση καυσίμων και πυρηνικής ενέργειας,  αντί  
φυσικών ανανεώσιμων πηγών, καταστρέφετε τον πλανήτη χωρίς τη συμφωνία 
 μας, χωρίς καν τη συνεργασία μας. 
Και όλα αυτά μόνον και μόνον για να αποκτήσουν μικρά τμήματα του πληθυσμού 
σας περισσότερο πλούτο που σημαίνει περισσότερα ψυγεία, δεύτερα σπίτια και 
ένα μεγαλύτερο γιότ.... 

Γνωρίζουμε ότι δεν αντιπροσωπεύετε τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των 
πολιτών σας. 

 

__________________________________ 
. 
(1)  Στις 3 Δεκεμβρίου 1984 από το εργοστάσιο της αμερικανικής εταιρείας 
χημικών «Γιούνιον Καρμπάιντ», στο Μπόπαλ της Ινδίας, διέρρευσαν στην 
ατμόσφαιρα 45 τόνοι ενός φοβερά τοξικού αερίου (μεθυλικό ισοκυάνιο), με 
άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο 3.800 ατόμων. 

Σ αυτά τα θύματα προστέθηκαν αργότερα άλλοι 16.000 νεκροί και 50.000 
ανάπηροι από δηλητηριάσεις και άλλα ιατρικά προβλήματα. Η χρηματική 
αποτίμηση της ανθρώπινης ύπαρξης ήταν προκλητικά εξευτελιστική: μια... 
χούφτα δολάρια. Γύρω στα 3.300 δολάρια ο νεκρός και στα 800 δολάρια ο 
ανάπηρος. 

Η τραγωδία προέκυψε γιατί η εταιρία για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της 
περιέκοψε τα κονδύλια για την ασφάλεια. 
Για την υπόθεση αυτή εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το 1992 για τον 
υπεύθυνο της εταιρίας, ο οποίος διαμένει σε γνωστή πολιτεία της Αμερικής. 

Oι αρχές τον θεωρούν αγνώστου διαμονής, μολονότι η Greenpeace τον εντόπισε 
και πληροφόρησε τις αρχές για την πολυτελή έπαυλη στην οποία διαμένει. 
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Γνωρίζουμε τη διαφορετική  αντιμετώπιση  που  επιφυλάσσετε  στις  
διαφορετικές τάξεις, όπου οι φτωχότεροι πληρώνουν υψηλότερους φόρους για 
την ανάπτυξη αυτή. 

Οι ιθαγενείς κάτοικοι της Αμερικής, οι άθλιες συνθήκες που συστηματικά  
κρατούνται οι μετανάστες ώστε να αγνοούνται από τους νόμους και να 
¨διαγράφονται" από τις συνειδήσεις των ντόπιων πληθυσμών.... 

Κρατήστε τον πλούτο σας, απολαύστε τον καταναλωτικό πολιτισμό σας.  

Αποσύρατε τελείως τα συμφέροντά σας, τις εταιρίες, τις επενδύσεις, τα 
τουριστικά θέρετρα και τις καλές σας ανθρωπιστικές προθέσεις μακριά από 
τις χώρες μας. 
 
Αφήστε να αντιμετωπίσουμε τους εαυτούς μας και να βρεθούμε μπροστά στις 
δικές μας πολιτιστικές αξίες.  

Αφήστε μας να ακολουθήσουμε το δικό μας μοναχικό δρόμο της 
 αυτόανάπτυξης.Αλλά θα είναι οι δικές μας επιλογές που θα 
τον διαμορφώσουν.  

Δδεν πρόκειται ποτέ να βρούμε τους εαυτούς μας χειρότερα απ ό,τι σήμερα. 
 
Σας ικετεύουμε να είστε περισσότερο ταπεινοί. 
Αφήστε τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από τα εγωιστικά τους καβούκια, 
από τους εθνικισμούς, τις τυπολατρίες.....” 
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5.  Η «Άμυνα» στην Εποχή μας σε δύο Εικόνες 

Η  « Α Υ Τ Ο Α Μ Υ Ν Α »  Τ Ο Υ  Ι Σ Ρ Α Η Λ  

 

 
 

«Είναι καθήκον των ισραηλινών ηγετών να εξηγήσουν στην  
κοινή γνώμη, με σαφήνεια και θάρρος κάποια πράγματα.  

Το πρώτο από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει σιωνισμός,  
αποικιοκρατία, ή εβραϊκό κράτος χωρίς την έξωση 

 των Αράβων και την απαλλοτρίωση των εδαφών τους» 
 Ariel Sharon, Agence France Presse, 15.11.1998 

http://www.monabaker.com/quotes.htm  
 

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ 

 
Το Ιράν περικυκλωμένο από στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ  

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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Α.  Η ΑΔΙΣΤΑΚΤΗ  

ΔΥΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
«Γάμησε τη Βουλή σας και το Σύνταγμά σας. 

Η Αμερική είναι ελέφαντας. Η Κύπρος είναι ψύλλος.  
Η Ελλάδα είναι ψύλλος. Αν αυτοί οι δύο εξακολουθούν 

 να προκαλούν φαγούρα στον ελέφαντα, μπορεί  
να φάνε καμιά φάπα από τη προβοσκίδα του ελέφαντα. 

Αν ο πρωθυπουργός σου αρχίζει να μου λέει για  
δημοκρατίες, κοινοβούλια κι συντάγματα, αυτός,  
το κοινοβούλιό του και το σύνταγμά του μπορεί  

να μην κρατήσουν πολύ.» 
Απάντηση του προέδρου Τζόνσον στον Έλληνα πρέσβη  

δύο χρόνια πριν τη δικτατορία στην Ελλάδα (Ελευθεροτυπία) 

 
«Μερικά από τα χειρότερα που συνέβησαν δεν τα γνωρίζετε. 
Τα βίντεο; Δεν έδειξαν τίποτα......Υπάρχουν γυναίκες εκεί. 

Οι γυναίκες στο Αμπού Γκράιμπ γι αυτά που συνέβαιναν εκεί 
πέρναγαν προς τα έξω μηνύματα στους συγγενείς τους 

εκλιπαρώντας τους να πάνε να τις σκοτώσουν. 
Έβλεπαν τα μικρά παιδιά τους που είχαν μαζί τους 

όταν συνελήφθηκαν να σοδομίζονται και τις κάμερες  
να τραβάνε. Και το χειρότερο όλων: η αμερικανική  

κυβέρνηση έχει τα βίντεο με τις κραυγές τους.»      1 
 

Ιρακινός αιχμάλωτος ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ CIA. 
Πέθανε από ασφυξία, αφού τον κρέμασαν από τα χέρια, 

Του βαλαν κουκούλα και του έσπασαν τα πλευρά. 
Προέκυψε από εγκληματολογική αυτοψία 

 Κανείς δε λογοδότησε για τη σταύρωση αυτή   2   
 
 

Μετά από εξέταση των φακέλων 517 κρατούμενων  
στο Γκουαντάναμο από δικηγόρους και φοιτητές  

της νομικής προέκυψε ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν  
για κάποια σχέση με την Αλκάϊντα, 

το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική ενέργεια 
και οι υπόλοιποι κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή  

παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν προσπαθήσει  
να σκάσουν αμερικανικές βόμβες. 

Το 95% των κρατούμενων δεν συνελήφθησαν 
 από αμερικανούς αλλά από αμειβόμενους κυνηγούς   3 

                                                
1 http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=103x465049 
2 http://www.globalresearch.ca/cia-crucified-captive-in-abu-ghraib-prison/14133 
3 http://www.nytimes.com/2008/07/22/ Madnessork%20Times&_r=1& 
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6.  ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ: «Όποιος δεν υποτάσσεται σ' εμάς  
     θα χτυπιέται» 
 

 
«Αμερικανοί και σύμμαχοι ομολογούν κυνικά ότι  

Αφγανιστάν και Ιράκ είναι απλώς μαθήματα για να  
οργανώσουν καλά τις ένοπλες δυνάμεις τους. 

 
Κατά το δόγμα, οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους πρέπει να  

αναλάβουν προληπτική στρατιωτική δράση να  
εξουδετερώνουν κάθε πιθανή απειλή. 

Θα καταλαμβάνουν «εχθρικές προς την παγκοσμιοποίηση»  
χώρες, θα τις αφοπλίζουν και θα εγκαθιδρύουν καθεστώς  

κατοχής, ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση  
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στις περιοχές με πόρους  

ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντά τους.. 
 

ΚΑΤΑΡΓΕΙ το αμερικανικό αυτοκρατορικό δόγμα  
την εθνική κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο,  

διότι πάνω απ' όλα είναι το «ζωτικό συμφέρον 
των ΗΠΑ» και τίποτε άλλο.» 

 
«Η αμερικανική στρατιωτική δράση θα είναι αναπόφευκτη  

καθώς κράτη και περιοχές του κόσμου που δεν  
πετυχαίνουν να ενσωματωθούν ή βγαίνουν εκτός του  
συστήματος της παγκόσμιας οικονομίας απειλούν την  

αμερικανική ή συμμαχική πρόσβαση σε ζωτικούς πόρους.» 
 

«...Παραλλήλως, οι περισσότερες κοινωνικές, οικονομικές  
και στρατιωτικές δομές, στις περιοχές όπου οι ΗΠΑ  
και οι συμμαχικές δυνάμεις θα αναλάβουν μάλλον  

επιχειρήσεις, έχουν ήδη εξασθενίσει από τη μακρόχρονη  
οικονομική στασιμότητα, την εσωτερική διαφθορά και,  
σε μερικές περιπτώσεις, από τις διεθνείς κυρώσεις. 

 
Αυτές οι εύθραυστες δομές θα σπάσουν σχετικώς εύκολα 
 κάτω από την ισχυρή αμερικανική επίθεση. Αυτό σημαίνει  

ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα  
προκαλέσουν κάποιας μορφής κενό εξουσίας, το  
οποίο θα καλύψουν οι αμερικανικές δυνάμεις.» 

 
Ελευθεροτυπία, 13.12. 2003 

Αυτήκοος μάρτυρας η ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ 
http://archive.enet.gr//c=110,dt=13.12.2003,id=63293972,87434644 
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Αρχές Δεκεμβρίου του 2003 σε διήμερο συνέδριο στην Ουάσιγκτον, το οποίο 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάλυσης Εξωτερικής Πολιτικής των ΗΠΑ, η Σχολή 
Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Ταφτς και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ,  

αναγγέλθηκε το νέο δόγμα των ΗΠΑ για την κυριαρχία τους σ όλο τον 
πλανήτη  μ έναν παγκόσμιο πόλεμο που έχει αρχίσει. 
 
Τα λεχθέντα στο συνέδριο δημοσιεύτηκαν στην Ελευθεροτυπία.  
Το κείμενο που προτάθηκε είναι απόσπασμα από το άρθρο αυτό. 
 
Το άρθρο τελειώνει με μια διαπίστωση και μια έκκληση: 
 

«ΣΥΡΕΤΑΙ βιαίως η ανθρωπότητα με το δόγμα των ΗΠΑ 
 σε έναν αιώνα παραφροσύνης και παραλογισμού,  

σε μια κόλαση πιο τρομακτική από εκείνην της Αποκάλυψης. 
 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ όσοι πιστεύετε στην ανθρώπινη αξία,  
τον μόνο πόρο ζωτικής σημασίας που πρέπει να διασωθεί.» 

 
Δυστυχώς, η διαπίστωση και η έκκληση αυτή, τα χρόνια που ακολούθησαν, 
όπως δείχνουν τα γεγονότα και η στάση των ΜΜΕ σ αυτά, έχει παντελώς 
ξεχαστεί. 
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7.  Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ και της Μεγάλης Σιωπής: 
    Οι Δολοφονίες Αμάχων από τα μη Επανδρωμένα  
    Αεροσκάφη των ΗΠΑ - Λίστα Σκοτωμένων Παιδιών 

Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο για όλα τα καλά πράγματα ... 
Εμείς κάναμε τις μπάλες τους σκόνη,  

κομμάτια γαμημένη σκόνη .. 

Πίντερ 
 

Είναι η λίστα της ντροπής του αιώνα μας και της μεγάλης σιωπής του 
δυτικού κόσμου παρά την παρουσία των πιο προηγμένων επικοινωνιών στον 
κόσμο, της κατ όνομα πιο ελεύθερης δημοσιογραφίας και των πιο 
ονομαστών ακαδημαϊκών. 

Είναι η λίστα της ντροπής των λεγόμενων ανθρωπιστικών οργανώσεων που 
σιωπούν εκκωφαντικά. 

Κομμάτια γαμημένης σκόνης γίνονται οι ζωές ανθρώπων και τα δικαιώματά 
τους από την αυτοχρισμένη προστάτιδά τους, τις ΗΠΑ και τον τιμηθέντα με 
νόμπελ ειρήνης πρόεδρό της. 
 
Ιδού: 

«Tα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της CIA έχουν σκοτώσει στο Πακιστάν 
δεκάδες αμάχους που είχαν πάει να βοηθήσουν τα θύματα διάσωσης ή 

παρακολουθούσαν  κηδείες», βλ.  Bureau of Investigative Journalism  1 

 
Στη Λίστα των Εκτελέσεων που υπογράφει ο Ομπάμα υπάγεται κανείς 
 και χωρίς να είναι το όνομά του, αρκεί να βρεθεί σε  ύποπτη περιοχή 

 στην οποία παρατηρούνται ύποπτα «πρότυπα συμπεριφοράς»    2 

 
Η λίστα της Ντροπής στο παρακάτω άρθρο του Michel Chossudovsky:    3 

«Παρατίθεται η λίστα με τα ονόματα των αθώων παιδιών που σκοτώθηκαν 
από μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ. 

Πίσω από κάθε όνομα υπάρχει το πρόσωπο ενός παιδιού με οικογένεια σε 
ένα χωριό σε μια μακρινή χώρα, με μια μητέρα και έναν πατέρα, με 
αδελφούς και αδελφές και φίλους. 

_________________________________ 
1 http://www.thebureauinvestigates.com/2012/02/04/obama-terror-drones-cia-tactics-in-
pakistan-include-targeting-rescuers-and-funerals/ 
2  http://www.nytimes.com/2012/05/29/world/obamas-leadership-in-war-on-al-
qaeda.html 

3  http://www.globalresearch.ca/the-children-killed-by-americas-drones-crimes-against-
humanity-committed-by-barack-h-obama/5320570 
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Ανάμεσα στα ονόματα είναι βρέφη ενός, δύο, τριών και τεσσάρων ετών. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχουν σκοτωθεί όλα τα αδέλφια μιας οικογένειας. 

Αυτά τα παιδιά είναι αθώα. Δεν είναι διαφορετικά από τα δικά μας παιδιά. 

Τους πήραν τη ζωή τους σε πολύ νεαρή ηλικία, ως μέρος μιας στρατιωτικής 
ατζέντας, η οποία ισχυρίζεται ότι καταπολεμά τη "διεθνή τρομοκρατία". 

 Αυτές οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι εξαιρετικά ακριβείς.  

Δεν έχουμε να κάνουμε με "παράπλευρες απώλειες". 

Αυτοί που καθοδηγούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν τη δυνατότητα 
πριν το χτύπημα να βλέπουν με ακρίβεια από την οθόνη του υπολογιστή τους 
στόχους τους.  

Ένα σπίτι οικογένειας αναφέρεται ως "δομή" ή ένα "κτίριο" και όχι ως σπίτι. 
Όταν στοχεύουν ένα σπίτι με τα μέλη της οικογένειας, σκοτώνουν τα παιδιά. 
Και το γνωρίζουν αυτό πριν από το χτύπημα. 
 
Τα παιδιά στη λίστα σκοτώθηκαν με εντολές του Προέδρου και έχοντας το 
πρόσταγμα των ΗΠΑ, του Μπαράκ Ομπάμα  
Αυτός θέτει τη στρατιωτική ημερήσια διάταξη και εξουσιοδοτεί να 
εκτελούνται  οι δολοφονίες». 

 
 

Οι δολοφονίες αυτές σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εμπίπτουν στην 
κατηγορία «Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας". 

Αυτοί που διέταξαν αυτές τις δολοφονίες είναι εγκληματίες πολέμου, 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρέπει να διωχθούν. 
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Σημειώνεται ότι οι δολοφονίες με κηφήνες εναντίον αμάχων έχουν αυξηθεί 
δραματικά κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ομπάμα όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. 

 
 

Λίστα Ονομάτων από το  Bureau of Investigative Journalism 
 
Χτυπήματα της CIA με κηφήνες στο Πακιστάν 2004–2013 

Σύνολο χτυπημάτων: 362 
Χτυπήματα Obama: 310  
Συνολικοί αναφερόμενοι σκοτωμοί: 2,629 - 3,461 
Αναφερόμενοι σκοτωμοί Αμάχων: 475 -8 91 
Αναφερόμενοι σκοτωμοί Παιδιών: 176 
Αναφερόμενοι συνολικοί Τραυματισμοί: 1,267 - 1,431 
 
Συγκαλυμμένη Δράση ΗΠΑ στην Υεμένη 2002–2013 

Επιβεβαιωμένες επιχειρήσεις ΗΠΑ: 54 - 64 
Επιβεβαιωμένα χτυπήματα κηφήνων: 42-52 
Υπολογιζόμενες επιπλέον επεμβάσεις των ΗΠΑ: 135-157 
Υπολογιζόμενα επιπλέον χτυπήματα κηφήνων ΗΠΑ: 77-93 
Συνολικοί αναφερόμενοι σκοτωμοί: 374-1,112 
Συνολικοί σκοτωμοί αμάχων: 72-177 
Σκοτωμοί Παιδιών: 27-37 
 
Συγκαλυμμένη Δράση ΗΠΑ στη Σομαλία 2007-2013  

Συνολικά χτυπήματα ΗΠΑ: 10-23  
Συνολικά χτυπήματα κηφήνων ΗΠΑ: 3-9 
Συνολικοί αναφερόμενοι σκοτωμοί: 58-170 
Αναφερόμενοι σκοτωμοί αμάχων: 11-57 
Αναφερόμενοι σκοτωμοί Παιδιών: 1-3 
 

Μερική Λίστα Παιδιών που έχουν σκοτωθεί 
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
Name | Age | Gender 

Noor Aziz | 8 | male 
Abdul Wasit | 17 | male 
Noor Syed | 8 | male 
Wajid Noor | 9 | male 
Syed Wali Shah | 7 | male 
Ayeesha | 3 | female 
Qari Alamzeb | 14| male 
Shoaib | 8 | male 
Hayatullah KhaMohammad | 16 | male 
Tariq Aziz | 16 | male 
Sanaullah Jan | 17 | male 
Maezol Khan | 8 | female 
Nasir Khan | male 

Naeem Khan | male 
Naeemullah | male 
Mohammad Tahir | 16 | male 
Azizul Wahab | 15 | male 
Fazal Wahab | 16 | male 
Ziauddin | 16 | male 
Mohammad Yunus | 16 | male 
Fazal Hakim | 19 | male 
Ilyas | 13 | male 
Sohail | 7 | male 
Asadullah | 9 | male 
khalilullah | 9 | male 
Noor Mohammad | 8 | male 
Khalid | 12 | male 
Saifullah | 9 | male 
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Mashooq Jan | 15 | male 
Nawab | 17 | male 
Sultanat Khan | 16 | male 
Ziaur Rahman | 13 | male 
Noor Mohammad | 15 | male 
Mohammad Yaas Khan | 16 | male 
Qari Alamzeb | 14 | male 
Ziaur Rahman | 17 | male 
Abdullah | 18 | male 
Ikramullah Zada | 17 | male 
Inayatur Rehman | 16 | male 
Shahbuddin | 15 | male 
Yahya Khan | 16 |male 
Rahatullah |17 | male 
Mohammad Salim | 11 | male 
Shahjehan | 15 | male 
Gul Sher Khan | 15 | male 
Bakht Muneer | 14 | male 
Numair | 14 | male 
Mashooq Khan | 16 | male 
Ihsanullah | 16 | male 
Luqman | 12 | male 
Jannatullah | 13 | male 
Ismail | 12 | male 
Taseel Khan | 18 | male 
Zaheeruddin | 16 | male 
Qari Ishaq | 19 | male 
Jamshed Khan | 14 | male 
Alam Nabi | 11 | male 
Qari Abdul Karim | 19 | male 
Rahmatullah | 14 | male 
Abdus Samad | 17 | male 
Siraj | 16 | male 
Saeedullah | 17 | male 
Abdul Waris | 16 | male 

Darvesh | 13 | male 
Ameer Said | 15 | male 
Shaukat | 14 | male 
Inayatur Rahman | 17 | male 
Salman | 12 | male 
Fazal Wahab | 18 | male 
Baacha Rahman | 13 | male 
Wali-ur-Rahman | 17 | male 
Iftikhar | 17 | male 
Inayatullah | 15 | male 
Mashooq Khan | 16 | male 
Ihsanullah | 16 | male 
Luqman | 12 | male 
Jannatullah | 13 | male 
Ismail | 12 | male 
Abdul Waris | 16 | male 
Darvesh | 13 | male 
Ameer Said | 15 | male 
Shaukat | 14 | male 
Inayatur Rahman | 17 | male 
Adnan | 16 | male 
Najibullah | 13 | male 
Naeemullah | 17 | male 
Hizbullah | 10 | male 
Kitab Gul | 12 | male 
Wilayat Khan | 11 | male 
Zabihullah | 16 | male 
Shehzad Gul | 11 | male 
Shabir | 15 | male 
Qari Sharifullah | 17 | male 
Shafiullah | 16 | male 
Nimatullah | 14 | male 
Shakirullah | 16 | male 
Talha | 8 | male 

 
YΕΜΕΝΗ 
Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | female 
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | female 
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | female 
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | fem 
Ibrahim Abdullah Mokbel Salem Louqye | 
13 | male 
Asmaa Abdullah Mokbel Salem Louqye | 9 
| male 
Salma Abdullah Mokbel Salem Louqye | 4 
| female 
Fatima Abdullah Mokbel Salem Louqye | 3 
| female 
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | female 
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | female 
Mohammed Ali Mokbel Salem Louqye | 4 | 
male 
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | femle 
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | fem 
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | 

female 
Sheikha Nasser Mahdi Ahmad Bouh | 3 | 
female 
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | 
male 
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 
9 | female 
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 
| female 
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | 
male 
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | male 
Daolah Nasser 10 years | 10 | female 
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | 
male 
Abdel- Rahman Anwar al Awlaki | 16 | 
male 
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | male 
Nasser Salim | 19 
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8.  Κρυφές και Φανερές Επεμβάσεις των ΗΠΑ 
     Ο Σύγχρονος Κρυφός Πόλεμος σε 120 Χώρες 
 
 

 
http://killinghope.org/index.html#intervention_map 

 

 

Τον Ιούλιο του 2011, ο Αμερικανός ιστορικός William Blum δημοσίευσε την 
"ενημερωμένη περίληψη των πρακτικών της αμερικανικής εξωτερικής 
πολιτικής" , βλ. http://killinghope.org/bblum6/aer96.html 

 
Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ΗΠΑ: 

1. Έχουν προσπαθήσει να ανατρέψουν πάνω από 50 κυβερνήσεις, οι 
περισσότερες από τις οποίες δημοκρατικά εκλεγμένες. 

2.  Έχουν προσπαθήσει να καταστείλουν λαϊκά ή εθνικά κινήματα σε 20 
χώρες. 

3.  Έχουν παρέμβει κατάφωρα στις δημοκρατικές εκλογές σε τουλάχιστον 
30 χώρες. 

4. Έχουν βομβαρδίσει το λαό σε περισσότερες από 30 χώρες. 
5.  Έχουν προσπαθήσει να δολοφονήσουν πάνω από 50 ξένους ηγέτες. 

 
Συνολικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες 
από αυτές τις δράσεις στις παρακάτω 69 χώρες, δηλ. σε περισσότερες από 
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το ένα τρίτο των χωρών του κόσμου. 
 
Αφγανιστάν 
Αλβανία 
Αλγερία 
Αγκόλα 
Αυστραλία 
Βολιβία 
Βοσνία 
Βραζιλία 
Βρετανική Γουιάνα 
(Γουιάνα τώρα) 
Βουλγαρία 
Καμπότζη 
Τσαντ 
Χιλή 
Κίνα 
Κολομβία 
Κονγκό (και ως Ζαΐρ) 
Κόστα Ρίκα 
Κούβα 
Δομινικανή Δημοκρατία 
Ανατολικό Τιμόρ 
Εκουαδόρ 
Αίγυπτος 
Ελ Σαλβαδόρ 

Φίτζι 
Γαλλία 
Γερμανία (συν 
Ανατολική Γερμανία) 
Γκάνα 
Ελλάδα 
Γρενάδα 
Γουατεμάλα 
Ονδούρα 
Ινδία 
Ινδονησία 
Ιράν 
Ιράκ 
Ιταλία 
Ιαμαϊκή 
Ιαπωνία 
Κουβέιτ 
Λάος 
Λίβανος 
Λιβύη 
Μογγολία 
Μαρόκο 
Νεπάλ 
Νικαράγουα 

Βόρεια Κορέα 
Πακιστάν 
Παλαιστίνη 
Παναμάς 
Περού 
Φιλιππίνες 
Πορτογαλία 
Ρωσία 
Σεϋχέλλες 
Σλοβακία 
Σομαλία 
Νότια Αφρική 
Σοβιετική Ένωση 
Σουδάν 
Σουρινάμ 
Συρία 
Ταϊλάνδη 
Ουρουγουάη 
Βενεζουέλα 
Βιετνάμ (Βόρειο 
Βιετνάμ συν) 
Υεμένη (συν Νότια 
Υεμένη) 
Γιουγκοσλαβία 

 

Χρονολογική παρουσίαση των Επεμβάσεων των ΗΠΑ 
βλ. http://whatreallyhappened.com/node?page=4 

 

Ελ Σαλβαδόρ (1980), Λιβύη (1981), Σινά (1982), το Λίβανο (1982 1983), την Αίγυπτο 
(1983), Γρενάδα (1983), Ονδούρα (1983), το Τσαντ (1983), του Περσικού Κόλπου 
(1984), Λιβύη (1986), Βολιβία (1986), το Ιράν (1987), του Περσικού Κόλπου (1987), 
Κουβέιτ (1987), το Ιράν (1988), Ονδούρα (1988), Παναμάς (1988), Λιβύη (1989), 
Παναμάς (1989), Κολομβία , Βολιβία, Περού και (1989), Φιλιππίνες (1989), Παναμάς 
(1989-1990), τη Λιβερία (1990), Σαουδική Αραβία (1990), το Ιράκ (1991), Ζαΐρ 
(1991), τη Σιέρα Λεόνε (1992), τη Σομαλία (1992), τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1993 έως 
σήμερα), Μακεδονία (1993), την Αϊτή (1994), Μακεδονία (1994), τη Βοσνία (1995), 
Λιβερία (1996), Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1996), την Αλβανία (1997), Κονγκό 
/ Γκαμπόν (1997), τη Σιέρα Λεόνε (1997), Καμπότζη (1997), το Ιράκ (1998), τη 
Γουινέα / Μπισάου (1998), Κένυα / Τανζανία (1998 έως 1999), Αφγανιστάν / 
Σουδάν (1998), Λιβερία (1998), Ανατολικό Τιμόρ (1999), τη Σερβία (1999), τη Σιέρα 
Λεόνε (2000), Υεμένη (2000), το Ανατολικό Τιμόρ (2000), το Αφγανιστάν (2001 έως 
σήμερα), Υεμένη (2002), Φιλιππίνες (2002), Ακτή Ελεφαντοστού (2002), το Ιράκ 
(2003 έως σήμερα), Λιβερία (2003), τη Γεωργία / Τζιμπουτί (2003), την Αϊτή (2004), 
τη Γεωργία / Τζιμπουτί / Κένυα / Αιθιοπία / Υεμένη / Ερυθραία Πόλεμο κατά της 
Τρομοκρατίας (2004), το Πακιστάν επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (2004 
έως σήμερα), τη Σομαλία (2007), η Νότια Οσετία / Γεωργία (2008), η Συρία (2008), 
Υεμένη (2009), την Αϊτή (2010), κλπ. κλπ. κλπ. 
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Πέρυσι, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο Ομπάμα υπέγραψε την 
Νομοθετική Πράξη Εθνικής Άμυνας 2012 (NDAA), ένα νόμο που δίνει στο 
Πεντάγωνο το νόμιμο δικαίωμα να απαγάγει αλλοδαπούς και πολίτες των 
ΗΠΑ , να τους κρατά επ αόριστον, να τους ανακρίνει, να τους βασανίζει και 
να τους σκοτώνει.  
Το μόνο που χρειάζεται είναι να κριθεί κ’αποιος «συνεργάτης» αυτών που 
«πολεμούν» τις Ηνωμένες Πολιτείες.  
Δεν υπάρχει καμία νομική προστασία, ούτε δίκη, ούτε νομική 
εκπροσώπηση.  
 
Ο νόμος αυτός καταργεί τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 1789. 

Υπό τον Μπους λειτουργούσε μια πτέρυγα των Ειδικών Επιχειρήσεων η 
οποία δρούσε ανεξάρτητα και χωρίς την εποπτεία του Κογκρέσου. Έπαιρνε 
εντολές και λογοδοτούσε απ ευθείας στο γραφείο του Τσένι.  

Την αποτελούσαν εκτελεστές οι οποίοι πήγαιναν σε διάφορες χώρες και 
εν αγνοία των εκεί πρεσβευτών και τοπικών σταθμαρχών της CIA, 
εκτελούσαν πολίτες βάσει λίστας που τους είχε δοθεί και έφευγαν», 
βλ. http://www.alternet.org/blogs/rights/131144/seymour_hersh:(Seymou
r Hersh: 'Executive Assassination Ring') 

Οι άτυπες αυτές επιχειρήσεις της CIA είναι σήμερα εντελώς νόμιμες για τις 
ΗΠΑ. 

Το 2011 από σε 65 χώρες που ήταν επί Μπους, ήταν σε εξέλιξη σε 75 χώρες 
και το 2012 αναμενόταν να επεκταθούν σε 120 χώρες, δηλ. στο 60% των 
χωρών του κόσμου, βλ. http://www.activistpost.com/2011/08/secret-war-in-
120-countries-pentagons.html 
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9. Κρυφές και Φανερές Επεμβάσεις και Τρομοκρατικά  
    Χτυπήματα του Ισραήλ 

Παρακάτω μια ενδεικτική λίστα χτυπημάτων του Ισραήλ:  

-   Στο Ιράκ το 1981, βομβιστική επίθεση στο σταθμό στο Osirik, 
ισχυριζόμενο ότι ήταν παράνομο εργοστάσιο όπλων.  

Από την εξέταση των ερειπίων μετά την εισβολή του 2003 αποδείχθηκε ότι το 
Ισραήλ είχε πει ψέματα.  

-   Το 1982, εισέβαλε στο Λίβανο με συνέπεια τις σφαγές στη Σάμπρα και τη 
Shatilla.  

-   Το Φεβρουάριο του 2003 επέδραμε στη Γάζα και στη Ναμπλούς. 

-    Το Σεπτέμβριο του 2007 βομβάρδισε τη Συρία πάλι λέγοντας πάλι ότι 
είχαν καταστρέψει ένα μυστικό εργαστήριο όπλων. Και πάλι δεν 
επαληθεύτηκαν οι ισχυρισμοί του. 

-   Το 2006 επιτέθηκε στο Λίβανο σκοτώνοντας 1200, ως επί το πλείστον 
άμαχους, αρκετούς παρατηρητές του ΟΗΕ και φεύγοντας διέσπειραν νάρκες. 

-   Το Φεβρουάριο του 2008 εισέβαλε και πάλι στη Γάζα, σκοτώνοντας πάνω 
από 100. Η Χαμάς συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός και την τήρησε για 6 
μήνες μέχρι τις  

- 4 Νοεμβρίου, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε και πάλι χωρίς προειδοποίηση, 
σκοτώνοντας 6 μέλη της Χαμάς και ξεκίνησε την Επιχείρηση: Συμπαγές 
Μολύβι.  

Σκοτώθηκαν 1.300 κάτοικοι της Γάζας, κυρίως άμαχοι. Το Ισραήλ έχασε 13 
στρατιώτες.  

Παραβίασε το διεθνές δίκαιο πολλαπλώς κάνοντας χρήση λευκού φωσφόρου 
και βομβών διασποράς κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων.  

Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν έρευνα, αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε να 
συνεργαστεί.  

 
-   Τον Μάιο του 2010 επιτέθηκε στα διεθνή ύδατα σε διεθνή στολίσκο που 
μετέφερε τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό στη Γάζα. Δολοφόνησε 9 
άτομα. 
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10.  Μια Ιδέα για το Παρασκήνιο των Τρομοκρατικών 
      Χτυπημάτων των «Εχθρών» των ΗΠΑ – Η Επιχείρηση 
      Νorthwoods 
 

Το 1962 ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί σχεδίαζαν να σκοτώσουν 
αθώους ανθρώπους για να επιτύχουν τη στήριξη των πολιτών για πόλεμο 
ενάντια στην Κούβα. 
Στα σχέδια περιλαμβάνονταν δολοφονία Κουβανών μεταναστών, βύθιση 
πλοίων με Κουβανούς πρόσφυγες, κατάρριψη αεροπλάνου με 
Αμερικανούς φοιτητές, ανατίναξη πλοίου των ΗΠΑ και τρομοκρατικά 
χτυπήματα στις πόλεις των ΗΠΑ. 
 
Τα σχέδια είχαν την έγγραφη έγκριση όλων των παραγόντων του 
Πενταγώνου αλλά απορρίφθηκαν από τον Κένεντι. 
Έχουν παραμείνει απόρρητα για σχεδόν 40 χρόνια. 
 
Στις σελίδες 10 και 11 του 15σελιδου αρχείου  αναφέρεται:    1 

 
Α. Περιστατικά που θα πιστοποιούν επίθεση: 

   (1) Δημιουργία φημών (πολλών). Χρήση παράνομων ραδιοφώνων. 

   (2) Φιλικοί Κουβανοί οργανώνουν επίθεση στη βάση. 

   (3) Σύλληψη (φιλικού) Κουβανού σαμποτέρ στο εσωτερικό της βάσης. 

   (4) Έναρξη ταραχών κοντά στην κύρια πύλη της βάσης  
         (από φιλικούς Κουβανούς). 

   (5) Ανάφλεξη πυρομαχικών στο εσωτερικό της βάσης. 

   (6) Κάψιμο αεροσκάφους αεροπορικής βάσης (δολιοφθορά). 

   (7) Ρίχνουν απ έξω από τη βάση μέσα στη βάση οβίδες. 

   (8) Σύλληψη επιτιθέμενων ομάδων που προσεγγίζουν από τη θάλασσα  
        ή τη γύρω περιοχή της πόλης του Γκουαντάναμο. 

   (9) Σύλληψη ομάδας πολιτοφυλακής η οποία κατευθύνεται στη βάση. 

  (10) Σαμποτάζ σε πλοίο στο λιμάνι. Ξεσπά μεγάλη φωτιά. 

  (11) Βύθιση πλοίου κοντά στην είσοδο του λιμανιού. Διεξαγωγή κηδειών  
         με υποτιθέμενα θύματα. 
 
«Θα μπορούσαμε να ανατινάξουμε ένα πλοίο των ΗΠΑ στο Γκουαντάναμο 
και να κατηγορήσουμε την Κούβα. Λίστες με θύματα στις εφημερίδες των 
ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα χρήσιμο κύμα εθνικής 
αγανάκτησης. 
 
 
_________________________________ 
1   http://abcnews.go.com/US/story?id=92662 
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Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε επεισόδια τρομοκρατίας στην περιοχή του 
Μαϊάμι και σε άλλες πόλεις της Φλόριντα, ακόμα και στην Ουάσιγκτον.» 
 
Στη σελίδα 12 αναφέρεται: 
 
«Χρήση αεροσκάφους τύπου MIG από πιλότους των ΗΠΑ θα μπορούσε να 
επιφέρει πρόσθετη πρόκληση. Παρενόχληση στον εναέριο αέρα, επιθέσεις 
στη ναυτιλία και καταστροφή από τα στρατιωτικά αεροσκάφη MIG μη 
επανδρωμένου αεροσκάφους θα ήταν χρήσιμα ως συμπληρωματικές 
δράσεις.  
 
Στη σελίδα 13 αναφέρεται: 
 
Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα περιστατικό που θα αποδείξει με 
πειστικό τρόπο ότι αεροσκάφος της Κούβας έχει επιτεθεί και έχει 
καταρρίψει  ναυλωμένο αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας σε πορεία 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες.  
Ο προορισμός θα επιλεγεί ώστε το σχέδιο πτήσης να διασχίζει την Κούβα.  
Οι επιβάτες θα μπορούσε να είναι μια ομάδα φοιτητών σε διακοπές 
μακριά. 
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11  Στο Παρασκήνιο της Ισλαμικής Τρομοκρατίας  
      Η Επιχείρηση Κυκλώνας 
 

«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, είμαστε στην πορεία για πόλεμο» 

John Foster Dulles 
 

 
Από την ιστοσελίδα Friends of Liberty με τίτλο: 

Η Επιχείρηση Κυκλώνας της CIA – Υποδαυλίζοντας  
την Ισλαμική Αναταραχή 

http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=
article&sid=271 

 
 

O Mπρεζίνσκι αποκάλυψε το 2002 ότι, εν αγνοία της αμερικανικής κοινής 
γνώμης και του Κογκρέσου, ο πρόεδρος Kάρτερ στις 3 Iουλίου του 1979 
ενέκρινε μυστικό κονδύλι 500 εκατομμυρίων δολαρίων για να δημιουργήσει 
ένα διεθνές τρομοκρατικό κίνημα το οποίο θα εξάπλωνε τον Ισλαμικό 
φονταμεταλισμό στην Kεντρική Aσία και θα αποσταθεροποιούσε τη Σοβιετική 
Ένωση. 

H CIA ονόμασε αυτή την επιχείρηση Κυκλώνα και τα επόμενα χρόνια διέθεσε 
4 δισεκατομμύρια για την ίδρυση Ισλαμικών σχολών εκπαίδευσης στο 
Πακιστάν (Tαλιμπάν σημαίνει "μαθητής"). 

Nεαροί ζηλωτές στάλθηκαν στο στρατόπεδο εκπαίδευσης κατασκόπων της 
CIA στη Βιρτζίνια, όπου μελλοντικά μέλη της Aλ Kάιντα διδάσκονταν τεχνικές 
σαμποτάζ και τρομοκρατίας. 

Άλλοι εκπαιδεύθηκαν σε Ισλαμική σχολή στο Mπρούκλιν, στη Nέα Yόρκη, με 
θέα τους μοιραίους Δίδυμους Πύργους. 

Στο Πακιστάν, διοικούνταν από Βρετανούς αξιωματικούς της M16 και 
εκπαιδεύονταν από την SAS.  

«Tο αποτέλεσμα ήταν κάμποσοι ξεσηκωμένοι Mουσουλμάνοι" είπε 
σαρκαστικά ο  Mπρεζίνσκι, εννοώντας τους Tαλιμπάν. 

H εφημερίδα Γουόλ Στριτ αποφαινόταν:  

"Oι Tαλιμπάν είναι οι πιο ικανοί παίκτες για την επίτευξη της ειρήνης. 
Επιπλέον, ήταν αποφασιστικής σημασίας για την εξασφάλιση της χώρας ως 
κύριου δρόμου μεταφοράς του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και άλλων 
φυσικών πηγών ενέργειας από την Kεντρική Aσία”. 
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Kαμία Αμερικανική εφημερίδα δεν τολμά να παραδεχτεί ότι οι κρατούμενοι 
στο στρατόπεδο X Pέι (Γκουαντανάμο) είναι αποτέλεσμα αυτής της 
πολιτικής, ούτε ότι αυτή ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησε στις 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. 

Ούτε διερωτώνται: Ποιοι ήταν οι πραγματικοί νικητές της 11ης Σεπτεμβρίου;  

Tην ημέρα που άνοιξε το χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ μετά την 
καταστροφή των Δίδυμων Πύργων οι λίγες εταιρείες των οποίων οι μετοχές 
ανέβηκαν, ήταν οι μεγάλοι κατασκευαστές όπλων.  

Oι μετοχές του μεγαλύτερου προμηθευτή όπλων των HΠA, της εταιρίας 
Λόκχιντ Mάρτιν, ανέβηκαν 30%. 

 

Mέσα σε έξι βδομάδες από την 11η Σεπτεμβρίου η εταιρία (με την κύρια έδρα 
της στο Tέξας, την πολιτεία του Mπους), εξασφάλισε τη μεγαλύτερη 
στρατιωτική παραγγελία στην ιστορία: ένα συμβόλαιο 200 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων για ένα νέο μαχητικό αεροπλάνο.  

Tο μεγαλύτερο από όλα τα ταμπού, το οποίο σίγουρα θα παραδεχόταν ο 
Όργουελ, είναι ότι οι HΠA είναι τρομοκρατική χώρα και καταφύγιο 
τρομοκρατών. 

Aυτή η αλήθεια είναι εντελώς άγνωστη στους Αμερικανούς και γελοιοποιεί 
τους ισχυρισμούς του Mπους (και του Mπλερ) ότι "καταδιώκουν τους 
τρομοκράτες όπου και αν είναι". 

Δεν χρειάζεται να κοιτάξουν μακριά. H Φλόριντα, σήμερα υπό τη διοίκηση 
του αδελφού του Προέδρου, του Tζεμπ Mπους, έδωσε άσυλο σε τρομοκράτες 
που έκαναν πειρατείες σε αεροπλάνα και πλοία με όπλα και μαχαίρια. 

Στους περισσότερους δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. 

Γιατί;  

Ήταν όλοι τους αντιφρονούντες Kουβανοί (κατά του Kάστρο).  

O πρώην Υπουργός Άμυνας της Γουατεμάλας, ο Γκραμάγιο Mοράλες, ο 
οποίος κατηγορήθηκε ότι "συνέλαβε και διηύθυνε εκστρατεία 
κατατρομοκράτησης αδιακρίτως των πολιτών", βασάνισε Αμερικανή μοναχή 
και σφάγιασε οκτώ μέλη μιας οικογένειας, σπούδασε στο πανεπιστήμιο του 
Xάρβαρντ με υποτροφία των HΠA. 

Τη δεκαετία του ΄80 χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν από αποσπάσματα 
που συνδέονταν με τον στρατό του Eλ Σαλβαντόρ, του οποίου ένας πρώην 
αρχηγός ζει τώρα στη Φλόριντα. 

O πρώην δικτάτορας της Aϊτής, στρατηγός Πρόσπερ Aβρίλ, αρεσκόταν να 
επιδεικνύει τα αιμόφυρτα θύματα των βασανισμών του στην τηλεόραση. 
Όταν ανατράπηκε, φυγαδεύτηκε από την κυβέρνηση των HΠA στην 
Φλόριντα και πήρε πολιτικό άσυλο. 

Ένα ηγετικό στέλεχος του στρατού της Xιλής την περίοδο του καθεστώτος 
του στρατηγού Πινοσέτ, του οποίου η αρμοδιότητα ήταν οι εκτελέσεις και τα 
βασανιστήρια, ζει στο Mαϊάμι. 
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O Iρανός στρατηγός που διοικούσε τις διαβόητες φυλακές του Iράν, ζει ως 
εύπορος εξόριστος στις HΠA. 

Ένας από τους ανώτατους αξιωματικούς του Πολ Ποτ, που παρέσυρε τους 
Kαμποτζιανούς εξόριστους να γυρίσουν στο σίγουρο θάνατο, ζει στο Mάουντ 
Bερνόν στη N. Yόρκη. 

Aυτό που έχουν κοινό όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι, εκτός από την ιστορία 
τους στην τρομοκρατία, ότι είτε δούλευαν άμεσα για την κυβέρνηση των 
HΠA, είτε έκαναν τη βρώμικη δουλειά για την πολιτική των HΠA. 

Tα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Aλ-Kάιντα είναι παιδικοί σταθμοί σε 
σύγκριση με το καλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου στην τρομοκρατία στο 
Φορντ Mπένινγκ στη Tζώρτζια, γνωστό μέχρι πρόσφατα ως το Σχολείο της 
Aμερικής.   

 

Oι απόφοιτοί του αποτελούν σχεδόν το μισό των υπουργών των καθεστώτων 
γενοκτονίας στη Γουατεμάλα, τα δύο τρίτα των αξιωματικών του στρατού 
του Eλ Σαλβαντόρ που σύμφωνα με τον OHE διέπραξαν τις χειρότερες 
ωμότητες του εμφυλίου πολέμου της χώρας, και τους επικεφαλής της 
μυστικής αστυνομίας του Πινοσέτ, που διοικούσε τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης της Xιλής. 

Υπάρχει τρομερή ειρωνεία. H αντίδραση συμπαράστασης των λαών σε όλο 
τον κόσμο μετά την τρομοκρατική ενέργεια στις 11 Σεπτεμβρίου έχει πέσει 
θύμα πειρατείας από αυτούς που κυβερνούν μια άπληστη μεγάλη δύναμη με 
μια ιστορία στην τρομοκρατία που δεν έχει προηγούμενο. 

Στόχος τους είναι η παγκόσμια υπεροχή και όχι η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας 

Μόνο οι πολιτικά τυφλοί πιστεύουν το αντίθετο. 
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12.  Τρομοκρατική Επιχείρηση ΝΑΤΟ και CIA  
       στην Ευρώπη (Κόκκινη Προβιά στην Ελλάδα)  

   
Από την ιστοσελίδα 

http://dimitriskazakis.blogspot.gr/2011/02/17.html 
 

Η επιχείρηση «κόκκινη προβιά» υπήρξε η ελληνική εκδοχή της ευρύτερης 
επιχείρησης StayBehind (μείνε στα μετόπισθεν),  

η οποία άρχισε να οργανώνεται από την OSS, την πρόγονο της CIA, στη λήξη του 
2ου παγκοσμίου πολέμου με στόχο να στηθεί ένα τεράστιο δίκτυο παραστρατιωτικών 
αντικομουνιστικών ομάδων με δικό τους οπλισμό και εφόδια, ως Πέμπτη Φάλαγγα, 
εναντίον της «κομμουνιστικής επικράτησης» στην Ευρώπη.  

Έτσι σχεδόν σε κάθε χώρα της Δυτικής Ευρώπης συγκροτήθηκε ένας ντόπιος 
βραχίονας με τη δική του κωδική ονομασία. 
Στην Ιταλία ονομάστηκε Γκλάντιο, στην Αυστρία Σβέρτ, στο Βέλγιο SDR-8, στη 
Γαλλία Γκλέβ, στη Σουηδία Σβέμποργκ, στην Ελβετία P26, κοκ. 
Στην Ελλάδα και στην Τουρκία είχε την κωδική ονομασία «κόκκινη προβιά». 

Ωστόσο, η χρησιμότητα του δικτύου δεν περιορίστηκε απλά στην παρακρατική 
αντιμετώπιση της «κομμουνιστικής απειλής» στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά 
λειτούργησε και ως μηχανισμός πολιτικής αποσταθεροποίησης, όταν τα 
συμφέροντα των ΗΠΑ το απαιτούσαν.  

Έτσι, έχει αποκαλυφθεί η ευθεία ανάμιξη της Γκλάντιο στο τρομοκρατικό κύμα που 
σάρωσε την Ιταλία στη δεκαετία του ’70 και ’80.  

Ξεκίνησε αρχικά με αιματηρότατες τυφλές τρομοκρατικές ενέργειες ακροδεξιών 
βραχιόνων της Γκλάντιο, που στοίχισαν μέσα σε μια δεκαετία πάνω από 300 
νεκρούς και οι οποίες αρχικά χρεώθηκαν σε «ακροαριστερές οργανώσεις».  

Την ίδια περίπου εποχή ξεκινούν τη δράση τους και οι Ερυθρές Ταξιαρχίες με 
κορύφωση την απαγωγή και δολοφονία του Άλντο Μόρο. Ωστόσο, ο 
συνταγματάρχης της CIA Όσβαλντ Λεγουίντερ, που υπηρέτησε ως σύνδεσμος με τη 
Γκλάντιο, έχει δηλώσει ότι το επιχειρησιακό επιτελείο των Ερυθρών Ταξιαρχιών 
αποτελούνταν από πράκτορες1. 

Ανάλογες επιχειρήσεις τρομοκρατικής αποσταθεροποίησης οργανώθηκαν και στη 
Βρετανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία κ. ά..  

Ειδικά στην Ελλάδα το δίκτυο της «κόκκινης προβιάς» είχε άμεση συμμετοχή 
στην προετοιμασία και επιβολή της χούντας.  

Μάλιστα ένα από τα πρώτα που έτρεξαν να εξασφαλίσουν οι Αμερικανοί με την 
μεταπολίτευση ήταν η συγκάλυψη του παρακρατικού δικτύου τους.  

Ο αμερικανός απεσταλμένος Φίλιπ Ντήν φρόντισε να εξασφαλίσει από την 
κυβέρνηση Καραμανλή τη διαβεβαίωση ότι «στο όνομα της διατήρησης των καλών 
σχέσεων με τις ΗΠΑ, τα αποδεικτικά στοιχεία της εμπλοκής των Ηνωμένων 
Πολιτειών δεν θα αποκαλυφθούν πλήρως». 
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1.8.10 

13.  Μια Μοναδική στον Κόσμο Σχολή: Η Σχολή 
      Δολοφόνων των ΗΠΑ και οι Έφηβες Κρατικοί  
      Εκτελεστές του Ισραήλ 
 

«Εδώ είναι η Σχολή της Αμερικής. Είναι ένα σχολείο πολέμου.  
Τα  μαθήματα περιστρέφονται γύρω από αυτό που αποκαλούν  

«πόλεμο εναντίον των  εξεγερμένων». "Ποιοι είναι οι «εξεγερμένοι»;  
Είναι οι φτωχοί. Οι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική που ζητούν   

μεταρρύθμιση. οι ακτήμονες αγρότες, οι εργαζόμενοι στον  
τομέα της υγείας, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

και των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτοί είναι ο "εχθρός". Αυτοί  γίνονται 
 στόχοι όσων μαθαίνουν τα μαθήματα τους στο σχολείο της Αμερικής» 

 Πατέρας Roy Bourgeois: 

 

 Η Σχολή Δολοφόνων των ΗΠΑ 

Η «σχολή» λειτουργεί στο Fort Benning, στη Georgia. 

Έχει εκπαιδεύσει τους πιο αποτρόπαιους καταπατητές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ιδιαίτερα στη λατινική Αμερική, από τους στρατιώτες του 
Πινοσέτ στη Χιλή, τα τάγματα θανάτου  στο Ελ Σαλβαδόρ, τα τσιράκια του 
Banzer στην Βολιβία, και πολλούς, πάρα πολλούς άλλους, βλ. και ξεφ. 11. 

Ειδικότητά της η εκπαίδευση για την εξαφάνιση ανθρώπων χωρίς να 
επισύρεται τιμωρία. 
Έχουν  αποφοιτήσει απ αυτήν 65.000 «μαθητές» από 18 χώρες. 

Μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο του Δυτικού Ημισφαιρίου για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία. 

Περισσότερα στοιχεία μπορεί να δει κανείς στο βίντεο: 
Inside the dark legacy of US "School of Assassins", βλ.  
http://www.youtube.com/watch?v=ISYVNDO4g8A  

και  στη συνέντευξη με τον ιερέα Roy Bourgeois ο οποίος απεκάλυψε τι 
συνέβαινε στο «σχολείο» αυτό της χώρας της «Δημοκρατίας»: 
School of the Americas: School of Assassins, βλ. 
http://www.informationclearinghouse.info/article13436.htm 
 

 Οι Έφηβες Κρατικοί Εκτελεστές του Ισραήλ 

"Σημάδεψε και πυροβόλα" είναι το νέο video game που "παίζουν" οι έφηβες 
του Ισραήλ, στη ρουτίνα της δουλειάς τους στον ισραηλινό στρατό, μόνο 
που οι φιγούρες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι πραγματικοί 
άνθρωποι - Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας - οι οποίοι θανατώνονται με 
το πάτημα ενός κουμπιού, βλ. http://www.thenational.ae/news/world/middle-
east/israel-paves-the-way-for-killing-by-remote-control 
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Οι έφηβες γυναίκες στρατιώτες βρίσκονται πολύ μακριά σε μια αίθουσα 
επιχειρήσεων, στοχεύουν και με το πάτημα ενός κουμπιού πυροδοτούν με 
τηλεχειρισμό πολυβόλα τοποθετημένα σε πύργους κατά μήκος ενός 
ηλεκτρονικού φράκτη που περιβάλλει τη Γάζα. 

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος σχεδιάζει να εισαγάγει την τεχνολογία μαζί 
με άλλες γραμμές αντιπαράθεσης του Ισραήλ, αρνείται να πει πόσα 
Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις τηλεχειριζόμενους πολυβόλα στη Γάζα.  

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, πιστεύεται ότι είναι 
αρκετές δεκάδες. 

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την ισραηλινή εταιρία Rafael που σήμερα είναι 
κυβερνητική επιχείρηση. 
Είναι υπερήφανοι που σύντομα όλο το αιματοκύλισμα θα είναι στα χέρια 
των εφήβων γυναικών τους σαν ρουτίνα της δουλειάς τους. 
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7.1.10 

14. Μια Έκθεση και μια Καταδίκη για τις ΗΠΑ  
      που δεν Έγιναν Γνωστές 
 

 Η ΕΚΘΕΣΗ: 
Η ραδιενεργή μόλυνση από τα Αμερικανικά όπλα στο Ιράκ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 
250.000 ΒΟΜΒΕΣ ΣΑΝ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ.    (1) 

 Η μόλυνση εκτείνεται και στην Ευρώπη.      (2) 

Από την έρευνα προέκυψαν τα παρακάτω: 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου 
στο Αφγανιστάν όταν υπήρξαν ελάχιστα ή κανένα θωρακισμένα οχήματα. 
Τα όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου δημιουργήθηκαν ως 
αντιθωρακιστικά όπλα. 
 

 Βρέθηκε απεμπλουτισμένο ουράνιο σε εδαφικά δείγματα, στο πόσιμο 
νερό και στα ανθρώπινα σώματα. 
 

 Βρέθηκε, επίσης, ΜΗ-ΑΠΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΟΥΡΑΝΙΟ, ιδιαίτερα τοξικό και 
θανατηφόρο και, επίσης, ΠΛΟΥΤΩΝΙΟ και U-236 που και τα δύο 
παρασκευάζονται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και δεν υπάρχουν σε 
φυσική μορφή στη φύση. 
 

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν άφθονο πλουτώνιο και U-236 από τα 
προγράμματα πυρηνικών όπλων και τα εργοστάσια πυρηνικής 
ενέργειας. 
 

 Φτιάχνοντας τις βόμβες τους απεμπλουτισμένου ουρανίου δεν 
ενδιαφέρθηκαν αν παρέμενε θανατηφόρο U-236 και πλουτώνιο Pl-239. 

Αυτά θα μπορούσαν να απομακρυνθούν αλλά θα έπεφτε το ποσοστό του 
κέρδους των εταιριών παραγωγής. 

Οι κρατούντες στην Ουάσιγκτον δεν νοιάστηκαν ούτε για τους δικούς 
τους στρατιώτες τους οποίους εξέθεσαν στις θανατηφόρες αυτές ουσίες 

 
Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ: 
Καταδίκη του Μπους για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας 
από ειδικό δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου στο ΤΟΚΥΟ που συστήθηκε για 
τη ραδιενεργή μόλυνση στο Αφγανιστάν από τα αμερικανικά όπλα.    (3) 

Από τη μόλυνση αυτή πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι στο Αφγανιστάν.   (4)  

Στα πλαίσια της νέας διαμορφωμένης έννοιας για την δικαιοσύνη: 

- Η δίκη και καταδίκη αυτή δεν δημοσιοποιήθηκε από τα «έγκυρα» ΜΜΕ ούτε 
στις ΗΠΑ. 
- Η καταδίκη δεν επέφερε την παραμικρή κύρωση για τον καταδικασθέντα  
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ούτε τον αναχαίτισε στο ελάχιστο στον ρόλο του εξάπλωσης της 
«δικαιοσύνης»  

 

Πηγές τεκμηρίωσης: 

(1)   (DV) Nichols: Radiation in Iraq Equals 250000 Nagasaki Bombs  
       http://dissidentvoice.org/Mar04/Nichols0327.htm 

(2)   Uranium bombing in Iraq contaminates Europe - Vive  

       http://www.vivelecanada.ca/article.php/20060708064938448 

(3)  .http://www.informationclearinghouse.info/article5855.htm 

(4)   AFGHANISTAN: REPORT SAYS MANY PEOPLE DIE DUE TO "RADIATION" IN ... 

       http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-94663041.html 

 

 
Σημείωση: 

-  Πριν κάμποσο καιρό στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της ΕΤ1 έδειξαν παιδιά 
στη Fallujah που γεννιούνται παραμορφωμένα από το απεμπλουτισμένο 
ουράνιο και τις βόμβες φωσφόρου που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί και οι 
σύμμαχοι. 

Γιορτή στήνουν οι ταλαίπωροι γονείς τους όταν γεννιέται παιδί χωρίς 
παραμορφωμένο κορμί, ανακούφιση για τους μήνες αγωνίας με κάθε νέα 
εγκυμοσύνη, βλ. http://news.sky.com/story/720205/the-truth-of-iraqs-
city-of-deformed-babies 

. 
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17.6.12 
 

15.  Μια Έκθεση και μια Καταδίκη για το Ισραήλ – 
      Βασανιστήρια Παιδιών Δώδεκα Ετών στις Φυλακές  
      του Ισραήλ 

 

Η ΕΚΘΕΣΗ 
Συντάκτες: Εννέα διακεκριμένοι Βρετανοί νομικοί-δικαστές. 

Θέμα:  Απάνθρωπες συνθήκες κράτησης ...παιδιών της Παλαιστίνης 
ηλικίας...δώδεκα (12) ετών στις φυλακές του Ισραήλ. 

Ενδεικτικές αναφορές από την έκθεση: 

-  Κρατούνται σε απομόνωση.  

-  Εξαναγκάζονται να υπογράφουν ομολογίες που δεν μπορούν να 
διαβάσουν. 

- Τους φοράνε κουκούλες και σίδερα στα πόδια. 

-  T αναγκάζουν να μένουν ξύπνια. 

- Τα σέρνουν από τα κρεβάτια τους στη μέση της νύχτας, δεμένα 
πισθάγκωνα με δεμένα μάτια και τα αναγκάζουν να  γονατίζουν ή να 
ξαπλώνουν μπρούμυτα σε στρατιωτικά οχήματα, κ.α 

 

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
Στις 1 έως 3 Μαρτίου 2020, συνήλθε στη Βαρκελώνη διεθνές δικαστήριο για 
την Παλαιστίνη και καταδίκασε το Ισραήλ για κατάφωρη παραβίαση του 
Διεθνούς δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ως 
συνενόχους στην παραβίαση αυτή, βλ. 
 IDN InDepthNews 'Israel Violates International Law With EUComplicity' 
 
Πρόκειται για το διεθνές «Δικαστήριο Συνείδησης" της κοινωνίας των 
πολιτών, γνωστό ως δικαστήριο Russel για την Παλαιστίνη. 
(RTP:Russel Tribunal on Palestine). 
 
Στα μέλη του περιλαμβάνονται νομπελίστες, πρώην γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ, δύο πρώην αρχηγοί κρατών, αρκετά πρόσωπα που κατείχαν παλιότερα 
υψηλά πολιτικά αξιώματα και πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των 
πολιτών, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, ποιητές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, 
επιστήμονες, καθηγητές, δικηγόροι και δικαστές. 
 
Μεταξύ των άλλων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της 
καταλογίζεται: 
η εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού σε μια χώρα που για 40 χρόνια 
παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο, εισαγωγή προϊόντων από 
τους παράνομα κατεχόμενους οικισμούς από το Ισραήλ,  η συμμετοχή του 
Ισραήλ σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.α. 
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Ένα χρόνο μετά την έκθεση Goldstone σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου 
κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, 
εν μέσω των ανακοινώσεων της αστυνομίας του Ντουμπάϊ για 99 % 
βεβαιότητα για την εμπλοκή του Ισραηλινού πρωθυπουργού και της  
Μοσσάντ στη δολοφονία του Παλαιστίνιου ηγέτη σε ξενοδοχείο της χώρα 
τους, 
και τη στιγμή που το Ισραήλ ενέκρινε νέους οικισμούς στα κατεχόμενα 
εδάφη, βλ. Israel Approves Plans For New Settlement, 
η παραπάνω καταδικαστική απόφαση αποσιωπήθηκε παντελώς από τα 
εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ. 
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Β.  ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

 

16 . Μια Ιστορία από τη Λιβύη - Η Ιστορία της Οικογένειας  
       του Khaled K. El-Hamedi  
 

ΤΟ ΆΛΜΟΥΜ ΕΝΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 
Η «Προστασία των Αμάχων» επί τω έργω 

http://www.khaleda.org/ 
  

20 Ιουνίου του 2011 στη μικρή ήσυχη και ειρηνική πόλη Sorman, 45 μίλια δυτικά της 
πρωτεύουσας της Λιβύης στα παράλια της Μεσογείου: 
 
Παιδικές ανέμελες φωνές ακούγονται από ένα ολοφώτιστο σπίτι. 
Μια μεγάλη τούρτα με κεράκια περιμένει τα παιδιά πάνω σε ένα στολισμένο 
τραπέζι. 
Είναι η τούρτα γενεθλίων του μικρού φίλου τους, του Khweldi. 
Τα έχει καλέσει μαζί με τους γονείς τους να γιορτάσουν τα γενέθλιά του.  
Κλείνει τα τρία του χρόνια.  

Μαζί με την αδελφή του, τη μικρή Khaleda, πέντε χρονών και τη ξαδέλφη 
τους, τη μικρή Salam, ενάμισι χρονών, ξεναγεί τους μικρούς φίλους του στον 
κήπο τους με τα δέντρα και τα μικρά ζώα. 
Η μαμά του, η νεαρή Safa, αγαπά πολύ τα παιδιά της και όλα τα παιδιά 
Είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει.  

Ο μπαμπάς τους είναι κι αυτός εκεί.  
Υπεραγαπά τα παιδιά του και τη μαμά τους, τη σύντροφο της ζωής του.  
Το γνωρίζουν όλοι στη γειτονιά. 
Τον μπαμπά τους τον σέβονται και τον αγαπούν όλοι στη μικρή πόλη. 
Έχει αφιερώσει τη ζωή του να υπηρετεί όσους έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τα 
μικρά παιδιά. 
Ορφανά επισκέπτονται συχνά το σπίτι του και παίζουν με το μικρά ζώα στον 
κήπο του σπιτιού. 
 
Είναι ο Khaled K. El-Hamedi, 37 ετών, πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού 
για Ειρήνη, Φροντίδα και Ανακούφιση (IOPCR), ενός από τους 
μεγαλύτερους ανθρωπιστικούς οργανισμούς της Λιβύης για παιδιά.  

Βοηθάει παιδιά σε εμπόλεμες περιοχές.  

Έχει βοηθήσει τα ορφανά στη Βοσνία, τη Γάζα, την Παλαιστίνη όπου και 
έχει συμβάλει στη συμφιλίωση Χαμάς και Φατάχ.  
 
Όλα κυλούν όμορφα στο πάρτι.  
Όλα, εκτός από κάτι που κανείς δεν το προσέχει.  
Σε κάποια γωνία, δυο άγνωστοι στέκονται σιωπηλοί και παρατηρούν.  
Προσποιούνται ότι συμμετέχουν στο πάρτι αλλά κάποια έγνοια τους 
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διακατέχει. Κάποια στιγμή σηκώνονται και περιδιαβαίνουν το σπίτι. Φαίνεται 
να τους ενδιαφέρει πολύ αυτό το σπίτι και τα κατατόπια του. 

Το πάρτι τελειώνει, φεύγουν οι καλεσμένοι, τα παιδιά και η μαμά πέφτουν 
να κοιμηθούν.  Είναι κουρασμένοι, αλλά πολύ ευχαριστημένοι.  
Το πρωί θα ξυπνήσουν και θα αναπολήσουν όσα συνέβησαν στο πάρτι. 

---- 
Τρία παιδικά κορμάκια παραμορφωμένα κείτονται διασκορπισμένα στα 
ερείπια του σπιτιού το επόμενο πρωί.  
Πιο πέρα μια έγκυος γυναίκα. Αγνώριστη κι αυτή. Πιο πέρα μια άλλη 
γυναίκα. Πιο πέρα κι άλλοι.  
 
 Ένας άντρας, ανήμπορος, γονατισμένος κοντά τους. Ένας πατέρας, ένας 
σύζυγος. 
 
Είχε μεγάλο κρίμα και έπρεπε να τιμωρηθεί.  
Ήταν γιος επαναστάτη.  
Ο πατέρας του και μερικοί άλλοι είχαν απελευθερώσει τη χώρα τους από 
το ζυγό των αποικιοκρατών. 
 
Δεν πέτυχαν τον ίδιο, τουλάχιστον πέτυχαν την οικογένειά του.  
Η επιχείρησή τους ήταν επιτυχής.  
Τους έδωσαν σήμα μη επανδρωμένα σκάφη που πετούσαν στην περιοχή και 
οι σπιούνοι που είχαν στείλει στο πάρτι. 
 
Κόσμος πολύς στέκεται βουβός στα ερείπια του σπιτιού.  
Τύψεις καταλαμβάνουν κάποιους απ αυτούς.  
Θυμούνται τώρα την περίεργη συμπεριφορά των αγνώστων στο πάρτι και 
μέμφονται τον εαυτό τους που δεν έδωσαν προσοχή. 
 
Οργή, πολλή οργή επικρατεί για τους δολοφόνους. 
Ερωτήματα, πολλά ερωτήματα: 
Είναι άνθρωποι αυτοί;  
Έχουν παιδιά; Παίζουν με αυτά;  
Με το αίμα στα χέρια;  
Ήτανε ποτέ παιδιά; Έπαιξαν με τα άλλα παιδιά;  
Το θυμούνται ακόμη;  
Αρρώστησαν ποτέ; Πόνεσαν ποτέ; Σκέφτηκαν ότι είναι θνητοί;  
Το θυμούνται ακόμη; 
 
Μόνον ο πατέρας στέκεται σιωπηλός.  
Έχει δει με τα μάτια του πολλά στις αποστολές του.  
Έχει δει πολλά παιδιά μακελεμένα στην Παλαιστίνη. 
 
Έχει βιώσει τον πόνο πολλών ανθρώπων. 
Είναι ένας άνθρωπος που πονάει πολύ, πονάει βαθιά.  
Δεν έχει χώρο μέσα του για μίσος και οργή. 
Ο πόνος του για τους δικούς του ανθρώπους μετουσιώνεται σε αγάπη και 
προσφορά. 
Δεν νοιώθει μίσος δηλώνει.  
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Θα συνεχίσει το έργο του. Θα συνεχίσει να αφιερώνει τον εαυτό του στην 
υπηρεσία των συνανθρώπων του που έχουν ανάγκη. 
 
Έφτιαξε μια ιστοσελίδα (http://www.khaleda.org/) με τις φωτογραφίες των 
παιδιών του και την τραγική μοίρα τους.  
Να υπάρχει να μας θυμίζει την αμαρτία μας.  
Μέχρι να ασχοληθούμε κάποτε με αυτή.  
 
Την ιστορία αυτή την εξιστορούν τρεις δυτικοί δημοσιογράφοι: 

- ο Franklin Lamb , βλ. http://vivalibya.wordpress.com/2011/12/16/return-to-
sorman-the-anatomy-of-a-nato-war-crime/ 

- ο Thierry Meyssan. από το ανεξάρτητο δίκτυο Voltairenet.org, βλ. 
http://libya360.wordpress.com/2011/07/03/the-sorman-massacre/ 

-  ο Γάλλος Michel Collon σε βίντεο με τίτλο: Σαρκοζί και κομπανία, πόσα 
παιδιά σκοτώσατε απόψε; 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hsAD4gyLzn
Q 
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11.9.11 

17.  Μια Ημέρα Μνήμης από το Ιράκ - Η Πόλη που την 
       Έκαναν την Πιο Ήσυχη του Κόσμου 

 
Πριν οκτώ περίπου χρόνια μια πόλη ανακηρύχθηκε η πιο ήσυχη πόλη του 
κόσμου. 
Υπερηφανεύονταν γι αυτή αυτοί που την έκαναν τόσο ήσυχη. 

Το όνομά της Φαλούτζια. Πόλη του Ιράκ. 
Ευεργέτες της οι Αμερικανοί ελευθερωτές της. 

Ήταν φασαριόζικη.  
Παιδιά έπαιζαν στους δρόμους της και χάλαγαν την ησυχία της. 
Γονείς κάθονταν στη ρούγα, μίλαγαν δυνατά και χάλαγαν την ηρεμία της. 

Όχι για πολύ. 
Κατέφθασαν οι «ελευθερωτές» της και την ησύχασαν. 
Τα παιδιά της εξαφανίστηκαν, οι δρόμοι της ησύχασαν. 
Οι γονείς της μουγγάθηκαν, οι γειτονιές της σιώπησαν. 
 
Ο αρχηγός των ελευθερωτών βραβευθείς με βραβείο βαρύ συνεχάρη τους 
πολεμιστές του για το έργο τους αυτό. 
"ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΕΠΙΤΕΥΜΑ" τους είπε ότι κατάφεραν. (1) 

Στους ησυχασμένους γονείς παρήγγειλε: 
«ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ". (1) 

Την επιτυχία αυτή γιατί δεν την γιορτάζουν οι Αμερικανοί; 
Ημέρα μνήμης για το ησυχαστήριο αυτό γιατί δεν έχει θεσμοθετηθεί; 

 
Στη μνήμη της πόλης αυτής εκθέτουμε παρακάτω μαρτυρίες επιζώντων, 
συγγενών και άλλων παρατηρητών. 

Στην πρόχειρη αυτή έκθεση σας προσκαλούμε να στείλουμε μήνυμα  
να παραστεί και η Ιντερπόλ. 
Μήνυμα υπόμνησης να στείλουμε και στην προκαθήμενη της Χάγης  
να βγάλει το φιρμάνι που τόσο καθυστερεί.  
 

******************************************************* 

Παιδιά γεννιούνται συνεχώς παραμορφωμένα στη Φαλούτζια 

από το απεμπλουτισμένο ουράνιο και τις βόμβες φωσφόρου 

Αμερικανών και συμμάχων. 

Κάθε εγκυμοσύνη και μια διαρκής αγωνία για τους ταλαίπωρους γονείς. 

Θα είναι άραγε φυσιολογικό; θα έχει παραμορφωθεί και πόσο πολύ    (2) 

Τα περιστατικά παιδικής θνησιμότητας από καρκίνο και λευχαιμία 

ξεπερνούν αυτά στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι   (3) 

******************************************************* 



 

49 
 

 

 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Η ραδιενεργή μόλυνση από τα Αμερικανικά όπλα στο Ιράκ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 250.000 ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ    (4) 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Αριθμός νεκρών Ιράκ: 1. 455. 500     (5) 

Απ αυτούς το 90% παιδιά και γυναίκες    (6) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ιρακινός αιχμάλωτος ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ CIA. 

Πέθανε από ασφυξία, αφού τον κρέμασαν από τα χέρια, 

Του βαλαν κουκούλα και του έσπασαν τα πλευρά. 

Προέκυψε από εγκληματολογική αυτοψία 

. Κανείς δε λογοδότησε για τη σταύρωση αυτή     (7) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Μαρτυρία ανταποκριτή Hersh 
(ο οποίος αποκάλυψε τα βασανιστήρια στο Αμπού Γκράιμπ): 

--------- 

"Μερικά από τα χειρότερα που συνέβησαν δεν τα γνωρίζετε. 

Τα βίντεο; Δεν έδειξαν τίποτα......Υπάρχουν γυναίκες εκεί. 

Οι γυναίκες στο Αμπού Γκράιμπ για αυτά που συνέβαιναν εκεί 

πέρναγαν προς τα έξω μηνύματα στους συγγενείς τους 

εκλιπαρώντας τους να πάνε να τις σκοτώσουν. 

Έβλεπαν τα μικρά παιδιά τους που είχαν μαζί τους 

όταν συνελήφθηκαν να σοδομίζονται και τις κάμερες να τραβάνε. 

Και το χειρότερο όλων η αμερικανική κυβέρνηση έχει 

το βίντεο με τις κραυγές τους.      (8) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Μαρτυρία τέως Πρόεδρου Κάρτερ 

 

«Ο Ερυθρός Σταυρός, η Διεθνής Αμνηστία και το Πεντάγωνο 

έχουν σημαντικές μαρτυρίες για Βασανιστήρια Παιδιών 

που επιβεβαιώνονται από μάρτυρες ή από στρατιώτες 

που συμμετείχαν σ αυτά. Ο Ερυθρός Σταυρός σε επίσκεψη του 

σε έξι αμερικανικές φυλακές βρήκε 107 κρατούμενους 

κάτω των 18 ετών, ακόμη και οκτώ ετών."     (9) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ιρακινός δικηγόρος Sahar Yasiri, 

της Ένωσης πολιτικών κρατουμένων στο Ιράκ 

. 

Το 95% των γυναικών από τις περίπου 10.000 που κρατούνται 

έχουν πέσει θύματα βιασμού. 

Τα παιδιά υφίστανται βασανιστήρια, βιασμούς και ασιτία 

ενώ δεν ξέρουν καν γιατί έχουν συλληφθεί. Τα παιδιά 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΤΥΧΑΙΑ χωρίς κάποιου τύπου ένταλμα.    (10) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

"Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αγκυροβολημένο 

ένα σκάφος μυστική φυλακή στα νερά της Αϊτής. 

Τα τελευταία χρόνια, αυτό το αμφίβιο σκάφος έχει μετατραπεί 

σε πλωτή μυστική φυλακή και αποτελεί μέρος του δικτύου  

«μαύρων τοποθεσιών» της CIA που χρησιμεύουν για τις λεγόμενες 

«βελτιωμένες τεχνικές ανάκρισης». Οι κρατούμενοι  

κρατούνται σε κλουβιά και υφίστανται τα ίδια πειράματα,  

όπως στο Γκουαντάναμο.    (11) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Μετά από εξέταση των φακέλων 517 κρατούμενων  

στο Γκουαντάναμο από δικηγόρους και φοιτητές  

της νομικής προέκυψε ότι μόνον το 8% κατηγορούνταν  

για κάποια σχέση με την Αλκάϊντα, 

το 55% δεν κατηγορούνταν για καμιά εχθρική ενέργεια 

και οι υπόλοιποι κατηγορούνταν για εντελώς ασαφή  

παραπτώματα, μεταξύ των οποίων ότι είχαν προσπαθήσει  

να σκάσουν αμερικανικές βόμβες. 

Το 95% των κρατούμενων δεν συνελήφθησαν 

 από αμερικανούς αλλά από αμειβόμενους κυνηγούς.   (12) 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Επιτροπή του κοινοβουλίου στο Ιράκ διαπίστωσε ότι  

Αμερικανικές δυνάμεις ήταν πίσω από την επιχείρηση  

δραπέτευσης δώδεκα μελών της Αλ  Kάιντα.      (13) 

 

Εκτελεστής της Αλ Γκάιντα ο οποίος βομβάρδισε  

χριστιανικές εκκλησίες και πολυτελές ξενοδοχείο  

εργαζόταν για τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.       (14)  

 

Ο επικεφαλής της CIA Leon Panetta παραδέχθηκε  

ότι η Αλ Κάιντα δεν είναι απειλή. Τα μέλη της  

είναι λιγότερα από πενήντα.         (15) 
 

Αυτούς τους πενήντα (50) τους πολεμούν χρόνια τώρα 

 εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) αμερικανοί στρατιώτες. 

 Για αυτούς τους 50 ξεκληρίζονται λαοί  

στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Πηγές Τεκμηρίωσης: 

 
(1)   http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7988065.stm 

(2) 
Sky_News_Returns_To_Fallujah_Lisa_Holland_Revisits_The_Children_Born_With_De
formities 
(3)  Obama urges Iraqis to take charge 

 (4)  (DV) Nichols: Radiation in Iraq Equals 250000 Nagasaki Bombs 

      Uranium bombing in Iraq contaminates Europe - Vive 

(5)  Iraq Deaths Just Foreign Policy 

(6)  Iraq air raids hit mostly women and children 

(7)  CIA Crucified captive in Abu Ghraib Prison 

(8) Children tortured before parents, raped, all covered up by Bush 

(9)  http://www.buzzflash.net/story.php?id=78410 

(10)  U.S. And Allies Tortured Kids In Iraq Prisons - Sherwood Ross 

(11)  Pentagon Parks Secret Prison Ship Off Haiti 

(12)  Madness and Shame 2008-07-22, New York Times 

(13)  'US Helped al-Qaeda Jailbreak in Basra'  

14) ' Al Qaeda Bomber Worked For UK Intelligence' 

(15)  Bombshell from London Think-Tank - No Al-Qaeda Threat! 
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18.  Μια Ιστορία από τις Νήσους Τσάγκος – Η Ιστορία  
       της Λιζέτ Ταλάτ 

"Δεν συνέβη ποτέ, ακόμη και όταν συνέβαινε"  
Πίντερ 

Του John Pilger 
Αυστραλού Δημοσιογράφου και Ντοκιμαντερίστα 

http://johnpilger.com/articles/the-world-war-on-democracy 

  

H Λιζέτ Ταλάτ πέθανε τις 
προάλλες.  

Θυμάμαι μια νευρώδη, ιδιαίτερα 
έξυπνη γυναίκα που μετέτρεπε τη 
θλίψη της σε αποφασιστικότητα. 

Ήταν η προσωποποίηση της 
αντίστασης των ανθρώπων στον 
πόλεμο κατά της δημοκρατίας. 

Για πρώτη φορά την είδα σε 
ταινία του 1950 του Αποικιακού 
Γραφείου για τους νησιώτες του  
Τσάγκος, ενός μικρού έθνους κρεολών που ζούσε ενδιάμεσα Αφρικής και 
Ασίας στον Ινδικό Ωκεανό.  

Η κάμερα κινιόταν σε χωριά που έσφυζαν από ζωή, σε μια εκκλησία, ένα 
σχολείο, ένα νοσοκομείο, μέσα σε μια σπάνια φυσική ομορφιά και γαλήνη. 
Η Λιζέτ θυμάται τον παραγωγό να λέει σ αυτή και τις έφηβες φίλες της: 
"Συνεχίστε να χαμογελάτε κορίτσια!" 
 
Καθισμένη στην κουζίνα της στον Μαυρίκιο, πολλά χρόνια αργότερα, μου 
έλεγε: 

«Δεν είχα ανάγκη να μου πει να χαμογελάω. Ήμουν ένα ευτυχισμένο 
παιδί, γιατί οι ρίζες μου ήταν βαθιά στα νησιά, στον παράδεισό μου. 
Η γιαγιά μου είχε γεννηθεί εκεί. Γέννησα έξι παιδιά εκεί.  
Γι αυτό δεν μπορούσαν να μας πετάξουν έξω από τα σπίτια μας 
νόμιμα.  
Έπρεπε να μας τρομοκρατήσουν για να φύγουμε ή να μας αναγκάσουν 
με τη βία. 
Στην αρχή, προσπάθησαν να μας λιμοκτονήσουν. Σταμάτησαν να 
έρχονται τα πλοία με τα τρόφιμα. 
Μετά διέδωσαν φήμες ότι θα μας βομβάρδιζαν. 
Μετά στράφηκαν στα σκυλιά μας. " 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η κυβέρνηση των εργατικών του Harold 
Wilson συμφώνησε μυστικά σε αίτημα από την Ουάσιγκτον να 
«εκκαθαριστεί» και «εξυγιανθεί» από τους 2.500 κατοίκους του το 
αρχιπέλαγος Τσάγκος, Βρετανική αποικία, ώστε να μπορέσει να 
κατασκευαστεί στρατιωτική βάση στο κύριο νησί, το Ντιέγκο Γκαρσία. 
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«Ήξεραν ότι ήμασταν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τα κατοικίδια ζώα μας", 

 μου είπε η Λιζέτ.  

"Όταν έφτασαν οι Αμερικανοί στρατιώτες να κατασκευάσουν τη βάση, 
οδήγησαν τα τεράστια οχήματά τους στην τούβλινη εγκατάσταση όπου 
προετοιμάζαμε τις καρύδες εγκλωβίζοντας μέσα εκατοντάδες σκυλιά 
μας. 
Στη συνέχεια, διοχέτευσαν με σωλήνες αέρια από τις εξατμίσεις των 
οχημάτων.  
Άκουγες τα σκυλιά να ουρλιάζουν.» 

 
Η Λιζέτ και η οικογένειά της και εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να 
στοιβαχτούν σε ένα σκουριασμένο ατμόπλοιο για τον Μαυρίκιο, σε 
απόσταση 2.500 μιλίων από τα νησιά τους.  
Τους έβαλαν να κοιμηθούν σε ένα αμπάρι με λίπασμα από σκατά πουλιών. 
Ο καιρός ήταν άσχημος, όλοι αρρώστησαν, δύο γυναίκες απέβαλαν. 
 
Στοιβαγμένοι στις αποβάθρες στο Port Louis, τα μικρότερα παιδιά της Λιζέτ, 
η Τσολίζ και η Ρέγκις, πέθαναν μέσα σε μια εβδομάδα το ένα από το άλλο. 

"Πέθαναν από θλίψη», είπε. 
"Είχαν ακούσει όλη τη συζήτηση και είχαν δει τη φρίκη μ αυτό που 
συνέβη στα σκυλιά. Ήξεραν ότι εγκατέλειπαν το σπίτι τους για πάντα.  
Ο γιατρός στο Μαυρίκιο, είπε ότι δεν μπορούσε να θεραπεύσει τη 
θλίψη". 

 
Αυτή η πράξη μαζικής απαγωγής εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα. 
 
Σε επίσημο αρχείο υπό τον τίτλο "Συντηρώντας τον μύθο", ο νομικός 
σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών προτρέπει τους συναδέλφους του να 
καλύψουν τις ενέργειές τους "ταξινομώντας εκ νέου" τον πληθυσμό ως 
«κυμαινόμενο» και «να φτιάξουν προσαρμοσμένους κανονισμούς".  
 
Το άρθρο 7 του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναφέρει 
ότι η «απέλαση ή βίαιη μετακίνηση πληθυσμού" αποτελεί έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας.  
 
Ότι η Βρετανία είχε διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα - με αντάλλαγμα 
έκπτωση 14 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα αμερικανικό πυρηνικό 
υποβρύχιο Polaris - δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη μιας ομάδας Βρετανών 
ανταποκριτών «άμυνας» που είχε πετάξει στο Τσάγκος από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, όταν η βάση των ΗΠΑ είχε ολοκληρωθεί.  

 
"Δεν υπάρχει τίποτα στα αρχεία μας για κατοίκους ή εκκένωση."  

δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου. 
 
Σήμερα, το Ντιέγκο Γκαρσία είναι ζωτικής σημασίας για τον πόλεμο Αμερικής 
και Βρετανίας κατά της δημοκρατίας.  
Ο πιο σφοδρός βομβαρδισμός του Ιράκ και του Αφγανιστάν είχε την 
εκκίνησή του από τους αχανείς αεροδιαδρόμους του, πίσω από τους 
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οποίους τα εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και η εκκλησία των νησιωτών 
στέκονται ως αρχαιολογικά ερείπια. 
 
Ο χωματένιος κήπος στον οποίο η Λιζέτ χαμογελούσε για την κάμερα είναι 
πλέον ένα φρούριο στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι βόμβες που 
μεταφέρονται με τα αεροσκάφη B-2 σε στόχους στις δύο ηπείρους.  
Μια επίθεση στο Ιράν θα ξεκινήσει από δω. 
Για να ολοκληρωθεί η εμβληματική αχαλίνωτη, εγκληματική ισχύς, η CIA 
πρόσθεσε μια φυλακή τύπου Γκουαντάναμο για τα «παραδιδόμενα¨ 
θύματά» της και την αποκάλεσε Στρατόπεδο Δικαιοσύνης. 

Η κυβέρνηση Μπλερ πολέμησε τους νησιώτες του Τσάγκος, καθώς συνήλθαν 
από την απελπισία τους στην εξορία και απαίτησαν δικαιοσύνη στους 
δρόμους του Port-Louis και του Λονδίνου. 

"Μόνο όταν αναλαμβάνεις άμεση δράση, πρόσωπο με πρόσωπο, ακόμη 
και παραβαίνοντας τους νόμους, μπορούν να σε προσέξουν», μου είπε η 
Λιζέτ.  
"Και όσο πιο μικρός είσαι, τόσο μεγαλύτερο είναι το παράδειγμά σου 
στους άλλους." 

 Μια τέτοια εύγλωττη απάντηση σε όσους εξακολουθούν να ρωτούν: «Τι 
μπορώ να κάνω;" 

 
Τελευταία φορά είδα τη λεπτή φιγούρα της Λιζέτ να στέκεται μέσα στη 
βροχή και να κατευθύνεται με τους συντρόφους της έξω από το κτήριο του 
Κοινοβουλίου.  
 
Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν το διαρκές θάρρος της αντοχής τους.  
Είναι αυτή η άρνηση να εγκαταλείψεις το φόβο της σάπιας εξουσίας, 
γνωρίζοντας ότι είσαι ο σπόρος κάτω από το χιόνι. 
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19.  Η Ιστορία των Παιδιών που δεν τους Επιτρέπουν  
       να Είναι Παιδιά – Ο Ψυχολογικός Πόλεμος στα Παιδιά 
       της Παλαιστίνης 

 

Ο Δρ Khalid Νταχλάν, Ψυχίατρος, μου είπε. 

«Τα στατιστικά μου είναι αβάσταχτα: 
Το 99,4% των παιδιών που εξετάστηκαν υποφέρουν 

από ψυχολογικά τραύματα, στο 99,2% είχαν 
βομβαρδιστεί τα σπίτια τους, το 97,5% είχαν εκτεθεί σε δακρυγόνα. 

είχαν δει να σκοτώνουν μπροστά τους γονείς και αδέλφια. 

Οι φωτογραφίες λένε τη μισή μόνο ιστορία 
του τρόμου στο λαό της Γάζας. Απουσιάζει ο διαπεραστικός ήχος 

των F-16 μέρα-νύχτα που σπάνε τα παράθυρα και τρομάζουν τα παιδιά. 
 

Ο ψυχολογικός πόλεμος του Ισραήλ είναι απόλυτα 
επιτυχής έναντι αυτών για τους οποίους σχεδιάστηκε: 

των παιδιών της Παλαιστίνης.» 

John Pilger (Ο Πόλεμος κατα των παιδιών) 
http://www.informationclearinghouse.info/article13627.htm 

 

Η ιστορία των παιδιών της Γάζας μέσα από το παράπονο ενός παιδιού εννέα 
ετών, βλ. youtube.com/watch?v=4vprhpeLI5Y&feature=player_embedded: 

Παιδί:  «Mας πέταξαν έξω εδώ σε αυτές τις παραγκουπόλεις 
να καθόμαστε σε ένα άδειο πάτωμα, 
χωρίς έπιπλα, χωρίς τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα. 

Βλέπετε πόσο μίζερη είναι η ζωή μας. 

Είναι αποκλεισμός! Ο χειρότερος αποκλεισμός. 
Αυτός είναι ο χειρότερος αποκλεισμός που μας έχει κάνει το Ισραήλ.» 

Δημοσιογράφος: «Τι θα έλεγες στον κόσμο;» 

Παιδί:  «Θέλω να έρθει και να δει πώς ζούμε, μας πέταξαν εδώ. 

Δεν έχουμε διασκέδαση, δεν γελάμε, δεν πάμε στο σχολείο, 
δεν έχουμε προγράμματα για παιδιά. 
Κάθε φορά που έρχομαι να δω τηλεόραση, βλέπω κηδείες, 
πυροβολισμούς και θάνατο ... 
μπαμ, μπουμ, άρματα μάχης και εισβολές. 

Δεν βλέπω τηλεοπτικά προγράμματα για παιδιά 
να διασκεδάσω και να μάθω από αυτά... 
Θα έπρεπε να βλέπω κινούμενα σχέδια ... 
Το μόνο που βλέπω είναι κηδείες και συμφορά !"... 
 
Εδώ δεν έχουμε φαγητό, ούτε νερό, δεν έχουμε τίποτα! 
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Μας έχουν πετάξει εδώ σαν αλήτες! 
 
Κοιτάξτε τους ανθρώπους σε άλλες χώρες πώς διασκεδάζουν, 
πώς είναι ευχαριστημένοι! 

Είμαστε δυο χρόνια τώρα σε αποκλεισμό. 
Δεν τρώμε σωστά, δεν υπάρχει νερό ούτε να το δεις ... 

Ο κόσμος μας έχει ξεχάσει!» 

Πέρα από τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στις φυλακές του Ισραήλ 
παιδιών ηλικίας ..δώδεκα (12) ετών (κεφ. 15) και αυτά που 
καταμαρτυρούνται στον υπότιτλο, οι Ισραηλινοί κρατούντες απαγορεύουν 
στα παιδιά της Γάζας να είναι παιδιά.  

Στη λίστα με τα 2000 απαγορευμένα είδη είναι: 

 Βιβλία, τετράδια, μολύβια, κιμωλίες, πλαστελίνες, σχολικές τσάντες, 
μπογιές, κόλλες, μαυροπίνακες, θρανία, λάμπες φωτισμού, γυαλιά 
όρασης, μουσικά όργανα, αθλητικά είδη, 
 

 Σοκολάτες, μαρμελάδες, μπισκότα, χυμοί, ξηροί καρποί, πλαστικά 
παιχνίδια, οδοντιατρικά μηχανήματα,.... 
 

 Κλωστές, βελόνες, υφάσματα, πιατικά, κουρτίνες, χαλιά, ψυγεία, 
πλυντήρια, έπιπλα, γεννήτριες, εξαρτήματα αυτοκινήτων, φάρμακα, 
φάρμακα για καρκίνο, 
 βλ. http://www.youtube.com/watch?vpm7rM0&feature=player_embedded#! 

Τα απαγορεύουν για την ασφάλειά τους, λένε οι Ισραηλινοί. Και η λεγόμενη 
διεθνής κοινότητα συναινεί. 

Τα παιδιά της Γάζας τα έχουμε ξεχάσει. 
 Έχουμε ξεχάσει τα παιδιά της Γάζας, του Ιράκ, του Αφγανιστάν.... 

Πριν κάμποσους μήνες στο ντοκιμαντέρ Ιράκ: η χαμένη γενιά, της κρατικής 
τηλεόρασης είδαμε κάποια άλλα παιδιά, τα παιδιά του Ιράκ σε νοσοκομεία 
της ξενιτιάς στη Συρία, αναλωμένα από τις βόμβες που πυρπόλησαν τους 
γονείς τους, τα αδέλφια τους και τα κορμιά τους. 

Παιδιά που δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν καν τη λέξη σπίτι, που είχαν μία 
και μόνη εικόνα στα όνειρά τους: φωτιές να καίνε τους γονείς τους και 
στρατιώτες να τα καταδιώκουν να τα σκοτώσουν. 

Άλλα θυμωμένα παιδιά ξενιτεμένα και παράνομα στην Ιορδανία να λένε: 

- «Τί θέλουν; Γιατί ήρθανε στη χώρα μας; Να μας σκοτώσουν; 
   Αυτό βλέπω να κάνουν. Τί τους κάναμε; Θέλουν το πετρέλαιό μας;  
  Να το πάρουν και να φύγουν.» 
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20.  Η Ιστορία των Γυναικών της Παλαιστίνης 
       Το Γύμνωμα και το Ψαχούλεμα 

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε δύο μέρη: 
youtube.com / watch? v = 6CG2NPkIKRM & χαρακτηριστικό = player_embedded! 
youtube.com / watch? v = LIBDUChaizQ & χαρακτηριστικό = player_embedded! 

πέντε γυναίκες, μια Παλαιστίνια, μια Αμερικανή, μια Εβραία, μια Μωαμεθανή 
και μια Χριστιανή, επιμαρτυρούν για ένα όπλο εθνοκάθαρσης του Ισραήλ 
με θύματα γυναίκες και μικρά παιδιά.  

Ένα όπλο που δεν το έχουμε δει ούτε στα πιο αποτρόπαια καθεστώτα του 
πλανήτη μας στις πιο αποτρόπαιες εποχές του.  

Το γύμνωμα γυναικών, μικρών παιδιών, γερόντων και αναπήρων και το 
ψαχούλεμα.  
Όχι μόνον στα αεροδρόμια, στα σημεία εισόδου και τα σημεία ελέγχου. Αλλά 
και στους τόπους δουλειάς, σε γραφεία, σε νοσοκομεία, κ.α, 
βλ. http://www.ifamericansknew.org/cur_sit/strip-searches.html 

Το γύμνωμα μητέρων μπροστά στους γιους τους, ή κατά μόνας επί ώρες,  
ή ομαδικά,  πετάγοντας τα ρούχα στο σωρό να ψάχνουν μετά με τις ώρες 
να τα βρουν.  

Ένα όπλο για να απομακρυνθούν οι Παλαιστίνιοι και να κόψουν δεσμούς 
με τα πάτρια εδάφη. 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της Hedy Epstein της οποίας οι γονείς 
χάθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα και η ιστορία τους αναφέρεται σε 
βραβευμένο ντοκιμαντέρ.  

Πριν τρία χρόνια, σε ηλικία 79 ετών, μετά τη συμμετοχή της σε ειρηνική 
διαμαρτυρία στη Δυτική Όχθη υποχρεώθηκε να γυμνωθεί για ψαχούλεμα, 
αποτρέποντάς την μ αυτό τον τρόπο να ξαναπάει. 

Η Αμερικανίδα κωμικός Maysoon Zayid περιγράφει πως τη γύμνωναν και 
την ψαχούλευαν όταν ήταν «επτά, οκτώ, εννιά χρονών» όταν ταξίδευε με 
την οικογένειά της στο πατρικό της στην Παλαιστίνη. 

Σε μια άλλη Αμερικανίδα σε αναπηρικό καρότσι μετά το γύμνωμα και το 
ψαχούλεμα,  
αρνήθηκαν να της ξαναδώσουν τις πάνες υγιεινής, ούτε της επέτρεψαν 
να πάρει άλλες,  
με αποτέλεσμα να αιμορραγεί ενόσω περίμενε το αεροπλάνο και μέχρι να 
της δώσουν ρούχα τους συνεπιβάτες της. 

Μακριά από τη δημοσιότητα παραμένουν και πολλές άλλες τακτικές 
εξουθένωσης και ταπείνωσης των Παλαιστίνιων γυναικών και παιδιών, 
όπως  να μην αφήνονται να περάσουν από τα σημεία ελέγχου για να πάνε 
σε νοσοκομεία έγκυες γυναίκες και να αναγκάζονται να γεννούν στο 
δρόμο με κίνδυνο για τη ζωή τη δική τους και των βρεφών τους,  βλ. 
http://www.ifamericansknew.org/cur_sit/68births.html ( 68 γυναίκες 
γέννησαν σε σημεία ελέγχου, 34 βρέφη και 4 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους). 
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21.  Η Ιστορία των Εκατομμυρίων Βρετανών Εν Αγνοία  
       τους Πειραματόζωων για Βιολογικά όπλα 

Σύμφωνα με άρθρο στην Guardian με τίτλο:  
Εκατομμύρια σε πειράματα βιολογικού πολέμου – Το μεγαλύτερο 
τμήμα της Βρετανίας εκτέθηκε σε βακτήρια που ψεκάστηκαν σε 
μυστικές δοκιμές,    (1) 

το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας είχε μετατρέψει για πολλά χρόνια 
μεγάλο τμήμα της χώρας σε αχανές εργαστήριο μυστικών δοκιμών όπλων 
χημικού και βιολογικού πολέμου,  
απελευθερώνοντας σε περισσότερα από 100 μυστικά πειράματα δυνητικά 
επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς σε μεγάλες περιοχές του 
πληθυσμού εν αγνοία τους.  

Το στρατιωτικό προσωπικό είχε εντολές να απαντά στους περίεργους ότι 
οι δοκιμές ήταν έρευνα για τον καιρό και την ατμοσφαιρική μόλυνση. 
 
Σε μια δοκιμή μεταξύ 1955 και 1963 αεροπλάνα ψέκασαν πάνω από τη 
βόρειο-ανατολική Αγγλία ως την άκρη της Κορνουάλης κατά μήκος των 
νοτίων και δυτικών ακτών, τεράστιες ποσότητες θειούχου ψευδαργύρου 
καδμίου (zinc cadmium sulphide) το οποίο παρασύρθηκε και εξαπλώθηκε 
στην ενδοχώρα.  
 
Σε άλλο πείραμα, διασπάρθηκε η ίδια ουσία μέσω γεννήτριας στην άκρη 
ενός δρόμου για μία ώρα. 
 
Ενώ η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι η ουσία αυτή είναι ασφαλής,  
το κάδμιο εθεωρείτο χημικό όπλο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καθώς 
προκαλούσε καρκίνο του πνεύμονα. 
Σε ένα άλλο πείραμα μεταξύ 1961 και 1968 περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο άνθρωποι κατά μήκος της νότιας ακτής της Αγγλίας είχαν 
εκτεθεί σε βακτήρια όπως βάκιλουs E.coli και globigii. 
 Ο ψεκασμός γινόταν σε ακτίνα δέκα μιλίων από στρατιωτικό πλοίο το οποίο 
ήταν αγκυροβολημένο στην ακτή. 
 
Σε άλλο πείραμα το 1956 άλλα βακτηρίδια απελευθερώθηκαν στο μετρό 
του Λονδίνο την ώρα αιχμής το μεσημέρι. 
 
Οικογένειες στις περιοχές των μυστικών δοκιμών είναι πεπεισμένες ότι τα 
πειράματα ενέχονται για γενετικές ανωμαλίες, σωματικές αναπηρίες και 
μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους.  
Αξιωματικός του στρατού κατήγγειλε ότι η γυναίκα του, οι τρεις αδελφές 
της και πολλές άλλες στο χωριό του που ψεκάστηκε απέβαλαν και στη 
συνέχεια γέννησαν παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και άλλα ανεξήγητα 
προβλήματα. 
 
___________________________________ 
(1) http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience?CMP=twt_gu 
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Στην έκθεση γίνεται αναφορά και για πέντε εκατομμύρια κέικ βοοειδών 
γεμάτα με θανατηφόρους σπόρους άνθρακα που θα ριχνόντουσαν στη 
Γερμανία για να σκοτώσουν τα ζώα τους,  
καθώς και για πειράματα άνθρακα στην Gruinard στην ακτή της Σκωτίας με 
συνέπεια το νησί να μην μπορεί να κατοικηθεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980. 
 
Ερωτηθείς ο υπεύθυνος αν οι δοκιμές αυτές εξακολουθούν να διεξάγονται, 
απάντησε:  
«Δεν είναι πολιτική μας να συζητούμε εν εξελίξει έρευνα." 
 
Σημειωτέον, όπως αναφέρεται στο άρθρο, σε κάποια από αυτά τα πειράματα 
συμμετείχαν μαζί με τους Βρετανούς στρατιωτικούς και Αμερικανοί 
επιστήμονες. 
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24. 7. 09 

22.  Η Ιστορία της Βοήθειας στην Αϊτή μετά το Μεγάλο 
       Σεισμό 
 
Μετά τον πρόσφατο καταστρεπτικό σεισμό στην Αϊτή σε καμπάνια 
συμπαράστασης στο σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της που διοργανώθηκε από 
τον ΣΚΑΙ μαζεύτηκε το ποσόν των 2.200.000 ευρώ.  

Θα περίμενε κανείς ότι θα ακολουθούσε κάποιο ρεπορτάζ για την κατάσταση 
στη δοκιμαζόμενη χώρα και για τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν τα χρήματα 
αυτά. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. 

Από την ειδησεογραφία σε κάποια ξένα ΜΜΕ και αρκετά ανεξάρτητα δίκτυα 
ειδήσεων μπορούσε κανείς ν αντιληφθεί μια ιδιαίτερα ανησυχητική 
κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στη χώρα, που θέτει ερωτήματα για τις 
επιχειρήσεις έκτακτων καταστάσεων. 

Οι κάτοικοί της Αϊτής αντιμετωπίστηκαν από τις έτσι θέλω έχουσες το 
πρόσταγμα ΗΠΑ περισσότερο ως ανυπόταχτοι που θα έπρεπε να τιθασευτούν 
παρά ως θύματα που χρειάζονταν βοήθεια. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ θα μπορούσε να ειδωθεί σαν ένα σκόπιμο σχέδιο 
γενοκτονίας. 
Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται θαμμένοι σε συντρίμμια μετά από ένα σεισμό, 
οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι απολύτως κρίσιμες για την επιβίωσή τους. 
 
Ο στρατός των ΗΠΑ μπλοκάρισε συστηματικά όλη την ξένη βοήθεια αυτές 
τις κρίσιμες ώρες, γύρισε πίσω γιατρούς και άμεση βοήθεια. 
 
Με τον τρόπο αυτό χιλιάδες άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. 
αφέθηκαν να πεθάνουν. 
 
Οι 10.000 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που μαζεύτηκαν στην περιοχή, 
αντιστοιχούσαν μία ανά 900 κατοίκους, καθόντουσαν άπραγες.  

Και παρά τα τεράστια ποσά βοήθειας που συγκεντρώθηκαν από τους 
κατοίκους πολλών χωρών, 
μαθαίνουμε ότι ακόμη οι πληγέντες κάτοικοι εξακολουθούν να είναι άστεγοι 
και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας να μην έχουν αποκατασταθεί. 

Ενδεικτικά αποσπάσματα από την ειδησεογραφία της εποχής:  

- «Μας συμπεριφέρονται σαν σε ζώα». Στρατεύματα πυροβολούν το πλήθος 
στην Αϊτή, βλ.  Troops fire on starving crowds in Haiti 
 
- «Υπάρχουν 10.000 «ΜΚΟ» (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) στην Αϊτή, μία για 
κάθε 900 κατοίκους, αλλά εκτός από τους γιατρούς και νοσηλευτές της 
Κουβανικής αποστολής. οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα 



 

62 
 

μέχρι που έφτασαν οι gringos με τα γεράκια τους, τα πυρηνικά 
αεροπλανοφόρα τους και, φυσικά, με την 82η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία 
τους», βλ. Disasters are Big Business 

 
- «Μια ημέρα πριν από τον σεισμό στην Αϊτή στα κεντρικά γραφεία της 
Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ στο Μαϊάμι γινόταν δοκιμή συστήματος σε 
σενάριο που περιελάμβανε την παροχή βοήθειας στην Αϊτή μετά από 
τυφώνα», βλ. A Haiti Disaster Relief Scenario Was Envisaged by the US Military 
One Day Before the Earthquake 

- «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αγκυροβολημένο ένα σκάφος μυστική 
φυλακή στα νερά της Αϊτής.  

Τα τελευταία χρόνια, αυτό το αμφίβιο σκάφος έχει μετατραπεί σε πλωτή 
μυστική φυλακή και αποτελεί μέρος του δικτύου «μαύρων τοποθεσιών» της 
CIA που χρησιμεύουν για τις λεγόμενες «βελτιωμένες τεχνικές 
ανάκρισης».  Οι κρατούμενοι κρατούνται σε κλουβιά και υφίστανται τα 
ίδια πειράματα, όπως στο Γκουαντάναμο», βλ.  Pentagon Parks Secret Prison 
Ship Off Haiti  
 
- «Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι η προσπάθεια παροχής βοήθειας στην 
Αϊτή είναι μια ακόμη επιχείρηση του Πενταγώνου και της CIA.  
Όπως διδάσκει η ιστορία τόσο το Πεντάγωνο και η CIA είναι κάθε άλλο παρά 
ανθρωπιστικές οργανώσεις.  
Είναι στην υπηρεσία αφανισμού ανθρώπων και καταστροφών και όχι 
διάσωσης θυμάτων φυσικών καταστροφών - αν όντως ο σεισμός στην Αϊτή 
ήταν φυσικός», βλ.  CIA Flying Drone Over Haiti  
και Report: US weapon test aimed at Iran caused Haiti quake 
 
- «Η απάτη δεν μπορεί να επιτύχει εν καιρώ πολέμου αν δεν καλλιεργηθεί 
και θεσμοθετηθεί εν καιρώ ειρήνης» αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του 
Αμερικανικού Πενταγώνου, βλ. Pentagon calls for 'Office of Strategic Deception' 
 
- «Μόνο 1 λεπτό πηγαίνει στην Αϊτή από κάθε δολάριο βοήθειας για τους 
σεισμοπαθείς», βλ. Haiti Gets a Penny of Each U.S. Aid Dollar: Information 
Clearing House  
 
- «Ποτέ στα περισσότερα από 20 χρόνια που καλύπτω καταστροφές, δεν μου 
ήταν τόσο κατάφωρα προφανές το κενό μεταξύ του ισχυρού 
δυτικοποιημένου κόσμου και των φτωχών σε αξιοθρήνητη κατάσταση 
ανθρώπων που έχει κινητοποιηθεί να «σώσει», βλ.  Aid piling up at UN's 'cold 
beer' compound as red tape keeps aid From Reaching Haitians While UN Enjoys Cold 
Beer and Wi-Fi... 
 
- «Να μην διανέμουν την ανθρωπιστική βοήθεια για ¨λόγους ασφαλείας" 
αποτελεί άλλοθι για την αποτυχία να παρασχεθεί βοήθεια σε απεγνωσμένους 
ανθρώπους», βλ. The myth of Haiti's lawless streets 
http://www.guardian.co.uk/ 
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5.7.09 

23. Η Ιστορία των Σομαλών Πειρατών που Καταδιώκουν 
      οι Δυτικοί  

Έντεκα κατηγορούμενοι Σομαλοί πειρατές αποκάλυψαν σε 
δικαστήριο των ΗΠΑ ότι η όλη επιχείρηση της πειρατείας είναι 

θυγατρική του τραπεζικού γίγαντα Goldman Sachs. 
Δήλωσαν ότι δουλεύουν για τον Lloyd Blankfein (τον πρόεδρο της 

Goldman). Ο πειρατής, ο οποίος δήλωσε ότι κέρδισε μπόνους 
48 εκατ. δολάρια, πέρυσι, εξήγησε ότι το δικό τους μέρος της δουλειάς 

είναι να επιτίθενται στα πλοία που έχει ήδη σορτάρει η Goldman. 

«Λειτουργούμε ως επενδυτικοί τραπεζίτες»,  
δήλωσε ο επικεφαλής πειρατής.  

"Συγχωνεύσαμε τις δραστηριότητές μας με τηνGoldman  
στα τέλη του 2008 για να επωφεληθούμε από τους πιο 

χαλαρούς κανονισμούς που διέπουν τους τραπεζίτες, σε αντίθεση 
με τους πειρατές, αλλά και για να πάρουμε το μερίδιό μας από  

τα χρήματα της διάσωσης των τραπεζών". 

Στον απόηχο αυτών των συγκλονιστικών αποκαλύψεων, οι 
εισαγγελείς κατήγοροι έψαξαν μήπως εκκρεμεί καμιά άλλη υπόθεση  

κατά των Σομαλών πειρατών, οι οποίοι τώρα θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως τραπεζίτες στα μάτια του νόμου. 

"Υπάρχουν πολλοί νόμοι που θα μπορούσαν να τους κάνουν 
 υπόδικους, αν ήταν, πράγματι, πειρατές» είπε κυβερνητική πηγή. 

"Αλλά αν είναι τραπεζίτες, τα χέρια μας είναι δεμένα." 

Somali Pirates Say They Are Subsidiary of Goldman Sachs 

 
Το παρακάτω κείμενο είναι του Johann Hari με τίτλο: 

You are being lied to about pirates 
http://sfbayview.com/2009/you-are-being-lied-to-about-pirates/ 

 
Ποιός θα φανταζόταν ότι το 2009, οι κυβερνήσεις του κόσμου θα κήρυτταν 
ένα νέο πόλεμο κατά των πειρατών;  
Καθώς διαβάζετε αυτό το άρθρο, το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό - που 
υποστηρίζεται από πλοία από περισσότερες από δύο ντουζίνες έθνη, από τις 
ΗΠΑ μέχρι την Κίνα – πλέει στα ύδατα της Σομαλίας να κυνηγήσει τους, όπως 
λένε, αποτρόπαιους εγκληματίες. 
 
Σύντομα θα καταδιώκουν τους Σομαλούς πειρατές ακόμη και στην ξηρά σε 
μια από τις πιο κατεστραμμένες χώρες του πλανήτη. 
Αλλά πίσω από αυτήν την ιστορία υπάρχει ένα σκάνδαλο που δεν λέγεται. 
 
Οι άνθρωποι που οι κυβερνήσεις μας χαρακτηρίζουν ως "μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές της εποχής μας" έχουν μια εξαιρετική ιστορία να πουν 
- και τη δικαιοσύνη με το μέρος τους. 
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 Οι πειρατές δεν ήταν ποτέ αυτοί που νομίζουμε ότι είναι. 
 
Στη "χρυσή εποχή της πειρατείας" - από το 1650 έως το 1730 - η εικόνα του 
αδίστακτου πειρατή που έχουμε σήμερα κατασκευάστηκε και 
προπαγανδίστηκε από τη βρετανική κυβέρνηση.  
Πολλοί απλοί άνθρωποι πίστευαν ότι ήταν ψευδής.  
Συχνά απλοί άνθρωποι έσωζαν πειρατές από την αγχόνη.  
Γιατί;  
Τι έβλεπαν που εμείς δεν μπορούμε; 
 
Στο βιβλίο του "Όλοι οι εγκληματίες των Εθνών», ο ιστορικός Μάρκους 
Rediker δίνει σημαντικά στοιχεία μιλώντας για την πλωτή κόλαση στην 
οποία κατέληγαν οι πεινασμένοι νέοι του Λονδίνου.  
Δουλεύοντας στα πλοία ακατάπαυστα με ελάχιστη τροφή, αν σταματούσαν 
για ένα δευτερόλεπτο, ο παντοδύναμος καπετάνιος τους μαστίγωνε 
αλύπητα ή τους έριχνε στη θάλασσα.  
Και στο τέλος μπορούσε να τους εξαπατήσει και να τους κατακρατήσει τους 
μισθούς τους. 
 
Οι πειρατές ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που στασίασαν κατά του 
τυραννικού καπετάνιου τους και δημιούργησαν ένα διαφορετικό τρόπο 
εργασίας στις θάλασσες.  
Μόλις αποκτούσαν το πλοίο, εξέλεγαν τον καπετάνιο τους και έπαιρναν 
όλες τις αποφάσεις τους συλλογικά.  
Μοιράζονταν τα αγαθά με τόσο ισότιμο τρόπο που όπως αναφέρει ο 
Rediker δεν μπορούσε να βρεθεί πουθενά τον 18ον αιώνα."  
 
Δέχθηκαν ακόμη και Αφρικανούς σκλάβους που δραπέτευαν οι οποίοι 
ζούσαν μαζί τους εντελώς ισότιμα.  
 
Οι πειρατές έδειξαν ξεκάθαρα και έμπρακτα ότι στα πλοία δεν πρέπει να 
υπάρχει η καταπίεση και η βαναυσότητα που επικρατούσε στα εμπορικά 
πλοία και στο βασιλικό ναυτικό.  
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν δημοφιλείς παρά το γεγονός ότι 
ήταν αντιπαραγωγικοί κλέφτες. 
 
Το 1991, η κυβέρνηση της Σομαλίας - στο Κέρας της Αφρικής - κατέρρευσε. 
Τα εννέα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταδικαστεί σε λιμοκτονία,  
γιατί πολλές από τις πιο άσχημες δυνάμεις στον δυτικό κόσμο είδαν το 
γεγονός αυτό ως μια μεγάλη ευκαιρία να κλέψουν τον θαλάσσιο πλούτο 
της χώρας και να την κάνουν χωματερή πυρηνικών αποβλήτων. 
 
Ναι, πυρηνικά απόβλητα.  
Από τη στιγμή που έφυγε η κυβέρνηση άρχισαν να εμφανίζονται 
μυστηριώδη ευρωπαϊκά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και 
να απορρίπτουν τεράστια βαρέλια στον ωκεανό. 
Ο παράκτιος πληθυσμός άρχισε να αρρωσταίνει.  
Στην αρχή παρουσιάστηκαν περίεργα εξανθήματα, ναυτία και  
γεννιόντουσαν δύσμορφα μωρά.  
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Στη συνέχεια, μετά το τσουνάμι του 2005, έγινε διαρροή από τις εκατοντάδες 
βαρέλια που εκβάλλονταν στις ακτές.  
Οι άνθρωποι άρχισαν να αρρωσταίνουν από ραδιενέργεια και πάνω από 
300 πέθαναν. 
 
Ο Ahmedou Ould-Abdallah, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Σομαλία, μου είπε: 
 
"Κάποιοι κάνουν εδώ απόθεση πυρηνικών απόβλητων.  
Υπάρχει, επίσης, μόλυβδος και βαρέα μέταλλα όπως κάδμιο και υδράργυρος 
- τα πάντα. 
"Πολλά από αυτά είναι από ευρωπαϊκά νοσοκομεία και εργοστάσια που τα 
δίνουν στην ιταλική μαφία να τα" πετάει" πιο φθηνά.  
 
Όταν ρώτησα τον Ould-Abdallah  

"Τι έχουν κάνει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γι 'αυτό"  

μου είπε με αναστεναγμό:  

"Τίποτα. Δεν υπήρξε καθαρισμός, ούτε αποζημίωση, ούτε πρόληψη". 

 
Την ίδια στιγμή, άλλα ευρωπαϊκά πλοία έρχονται στη Σομαλία για να 
λεηλατήσουν τη θάλασσα από τον μεγαλύτερο πόρο: τα θαλασσινά.  

Έχουν καταστραφεί τα δικά μας αποθέματα ψαριών από την υπερβολική 
εκμετάλλευση - και τώρα πρέπει να μετακινηθούν στις δικές τους θάλασσες. 
Περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο σε τόνο, γαρίδες, 
καραβίδες και άλλα θαλάσσια κλέβονται από παράνομες τεράστιες 
μηχανότρατες που πλέουν στις απροστάτευτες θάλασσες της Σομαλίας. 

 
Οι ντόπιοι ψαράδες έχουν ξαφνικά χάσει τα προς το ζην τους και πεινάνε.  

Ο Μοχάμεντ Χουσεΐν, ένας ψαράς στην πόλη της Marka 100 χιλιόμετρα νότια 
του Μογκαντίσου, είπε στον Reuters:  

"Εάν δεν γίνει τίποτα, σύντομα δεν θα υπάρχουν ψάρια στα αριστερά μας 
παράκτια ύδατα." 

 
Αυτές είναι οι συνθήκες που δημιούργησαν τους «πειρατές». 

 
Σε μια σουρεαλιστική τηλεφωνική συνέντευξη, ένας από τους ηγέτες των 
πειρατών, ο Sugule Ali, δήλωσε ότι κίνητρό τους ήταν  

«να σταματήσει η παράνομη αλιεία και η παρουσία τους στα ύδατά μας. 
Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας θαλάσσιους ληστές.  

Θεωρούμε θαλάσσιους ληστές εκείνους που αλιεύουν παράνομα και 
κάνουν χωματερή και φέρνουν όπλα στις θάλασσές μας «. 

Ο "William Scott θα καταλάβει αυτά τα λόγια: 
 
Όχι, αυτό δεν δικαιολογεί την ομηρία και ναι, σαφώς υπάρχουν και μερικοί 
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γκάνγκστερ - μερικοί μόνον - ειδικά εκείνοι που κατέσχεσαν ακόμη και την 
Παγκόσμια Επισιτιστική Βοήθεια.  

Αλλά οι "πειρατές" έχουν τη συντριπτική υποστήριξη του τοπικού 
πληθυσμού για κάποιο λόγο.  
Η ανεξάρτητη ιστοσελίδα ειδήσεων της Σομαλίας Wardher News 
διεξήγαγε έρευνα και βρέθηκε ότι 70 % των κατοίκων υποστήριζε ένθερμα 
την πειρατεία ως μορφή εθνικής άμυνας της χώρας για τα χωρικά της 
ύδατα. 

 
Κατά τη διάρκεια του επαναστατικού πολέμου στην Αμερική, ο George 
Washington ένας από τους ιδρυτές της Αμερικής ανέθεσε σε πειρατές την 
προστασία των χωρικών υδάτων της Αμερικής, διότι η Αμερική δεν είχε 
δικό της ναυτικό ή ακτοφυλακή.  
Οι περισσότεροι Αμερικανοί το στήριξαν αυτό.  
Αυτό που γίνεται στη Σομαλία είναι διαφορετικό; 
 
Μήπως περιμέναμε να λιμοκτονούν οι Σομαλοί, να υποδέχονται τα πυρηνικά 
μας απόβλητα και να μας παρακολουθούν να αρπάζουμε τα ψάρια τους 
και να τα τρώμε στα εστιατόρια μας; 
 
Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή για την ιστορία του πολέμου κατά της 
πειρατείας το 2009 από αυτήν που έκανε πειρατής ο οποίος έζησε τον 4ο 
π.χ. αιώνα.  
Είχε συλληφθεί και ο Μέγας Αλέξανδρος, του ζήτησε να εξηγήσει τι εννοούσε 
μιλώντας για κατοχή στην θάλασσα.  
Ο πειρατής χαμογέλασε και απάντησε: 
 
"Τι σημαίνει η κατοχή όλης της γης;  
Εγώ επειδή το κάνω με ένα μικρό πλοίο ονομάζομαι ληστής,  
ενώ εσύ που το κάνεις με ένα μεγάλο στόλο, ονομάζεσαι αυτοκράτορας. " 
 
Για άλλη μια φορά, ο μεγάλος μας αυτοκρατορικός στόλος πλέει και σήμερα 
- αλλά ποιος είναι ο κλέφτης;  
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Γ.  ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ  

    ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ 

 

 

 
Ένα Αποκαλυπτικό Βίντεο  

http://www.youtube.com/watch?v=LmfVs3WaE9Y&feature=related 

H δακρύβρεχτη μαρτυρία της 15χρονης στο βίντεο 
 (που έκανε το γύρο του κόσμου πριν τον πόλεμο των ΗΠΑ  

στον κόλπο) ότι είδε Ιρακινούς στρατιώτες  να σκοτώνουν  
παιδιά σε νοσοκομείο  του Κουβέιτ απεδείχθη πλαστή. 

Η κοπελιά ήταν η κόρη του πρέσβη του Κουβέιτ στις ΗΠΑ  
ο οποίος καθόταν παραδίπλα παριστάνοντας τον  

έκπληκτο ακροατή της άγνωστής του μικρής 
 
 

«Το ποσόν που ξοδεύει το Αμερικανικό Πεντάγωνο  
για τον πόλεμο στις καρδιές και το νου των ανθρώπων  

στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ανέρχεται  
σε 4,7 δις δολάρια. Το 2009 προσέλαβε 27.000 άτομα  

μόνο για διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, και στρατολόγηση» 

http://www.wired.com/dangerroom/2009/02/27000-work-in-p/ 
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4.7.09 

24.  Πως Πλασάρονται οι Πόλεμοι των ΗΠΑ  
       Μια Ιστορική Μαρτυρία – CΙΑ και ΜΜΕ 

 Μια Ιστορική Μαρτυρία 

Στις 9 Φεβρουαρίου 1917 έγινε η ακόλουθη δήλωση στο Αμερικανικό 
Κογκρέσο από τον γερουσιαστή Oscar Callaway, μέλος της επιτροπής για τα 
αμυντικά κονδύλια: (1) 
 
«Κύριε Πρόεδρε με ομόφωνη συγκατάθεση, θέτω υπόψη μια δήλωση που 
δείχνει την εμπλοκή εφημερίδων σε θέματα πολέμου, όπως τέθηκε πριν 
από τον κ. Moore από την Πενσυλβάνια: 
 
Τον Μάρτιο του 1915, η εταιρία J.P. Morgan (ασχολείται με χάλυβες, χημικά 
και κατασκευή πλοίων) και οι θυγατρικές επιχειρήσεις της συγκέντρωσαν 
δώδεκα άτομα υψηλά ιστάμενα στον κόσμο των εφημερίδων και τους 
ανέθεσαν να επιλέξουν τις εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες με την 
μεγαλύτερη επιρροή και απ αυτές να καταλήξουν σε μερικές που θα 
χρησίμευαν για να ελέγχουν την πολιτική των ειδήσεων στον καθημερινό 
τύπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Αυτά τα δώδεκα άτομα επέλεξαν εκατόν εβδομήντα εννέα (179) εφημερίδες 
και μετά άρχισαν τη διαδικασία απόρριψης ώσπου έμειναν αυτοί μόνον που 
έκριναν ότι ήταν απαραίτητοι για να ελέγχουν τη γενική πολιτική του 
καθημερινού Τύπου σε όλη τη χώρα.  

Βρήκαν ότι ήταν απαραίτητο να αγοραστεί ο έλεγχος των εικοσιπέντε (25) 
μεγαλύτερων εφημερίδων.  

Οι εικοσιπέντε εφημερίδες συμφώνησαν, εξαγοράστηκε η πολιτική τους με 
μηνιαία αντιμισθία και ορίστηκε ένας εκδότης για κάθε εφημερίδα για να 
επιβλέπει και να δημοσιεύει ειδήσεις που θα εξυπηρετούν τον μιλιταρισμό 
και διεθνή θέματα που θα θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τα 
συμφέροντα των αγοραστών. " 

Αυτό το συμβόλαιο ισχύει μέχρι αυτή την περίοδο, και τροφοδοτεί  τις στήλες 
ειδήσεων που γεμίζουν τον καθημερινό τύπο της χώρας με όλα τα είδη των 
επιχειρημάτων και των διαστρεβλώσεων για την κατάσταση του στρατού και 
του ναυτικού και τη δυνατότητα να δεχθούν επίθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες 
από ξένους εχθρούς». 
___________________________. 
(1) Ο Oscar Callaway έχασε στις εκλογές λόγω της εναντίωσής του στη συμμετοχή των ΗΠΑ 
στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.  
Η παραπάνω δήλωσή του στο κογκρέσο δημοσιεύτηκε μόνο στους New York Times σε 
μορφή pdf, 
βλ. http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9504E7DA1538EE32A25757C1A9649C9
46696D6CF με τον παραπλανητικό τίτλο: ¨Ο Moore ζητάει εξεταστική για τις δαπάνες της 
καμπάνιας ετοιμότητας", 
βλ.http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9504E7DA1538EE32A25757C1A9649C94
6696D6CF 
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«Αυτή η πολιτική περιελάμβανε επίσης την καταστολή όλων όσων ήταν σε 
αντίθεση με τα συμφέροντα που εξυπηρετούντο.  

Η αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδίου έχει καταδειχθεί από το χαρακτήρα 
του υλικού που δημοσιεύεται στον καθημερινό Τύπο της χώρας από τον 
Μάρτιο του 1915. 

Έχουν προσφύγει σ όλους τους τρόπους για να εμπορευματοποιήσουν το 
δημόσιο συναίσθημα και έχουν καταφέρει να εγκρίνει το Κογκρέσο 
υπερβολικά σπάταλες πιστώσεις για το στρατό και το ναυτικό με το ψευδές 
αιτιολογικό ότι είναι απαραίτητες.  

Το βασικό επιχείρημά τους είναι ότι πρόκειται για πατριωτισμό. Παίζουν με 
κάθε προκατάληψη και πάθος των αμερικανών.  

Ο δυσανάλογα ισχυρός πολιτικός και οικονομικός έλεγχος των μέσων 
ενημέρωσης έχει επιτρέψει να επιλέγουν τους υποψήφιους για την 
προεδρία, να καθορίζουν το αποτέλεσμα των εκλογών, να ελέγχουν την 
εσωτερική και εξωτερική πολιτική και να καθορίζουν τι είναι αποδεκτό 
σε κάθε πτυχή του αμερικανικού πολιτισμού.  

Αυτό το κάνουν διαλέγοντας και επιλέγοντας τα στοιχεία που θα 
δημοσιευτούν, τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν, την έμφαση 
που θα δοθεί, τους τίτλους και τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν, την 
τυπογραφία και το σχήμα στο γράψιμο και τις εικόνες.  

Οι ειδήσεις δραματοποιούνται, επαναλαμβάνονται, αντιπαραβάλλονται, 
υπογραμμίζονται για να ενισχύσουν την επιρροή της στις επιθυμητές 
κατευθύνσεις. Ένα έθνος είναι τόσο ισχυρό όσο ισχυρά είναι τα όργανά του 
και η δημοσιογραφία στην Αμερική έχει πάψει να υπηρετεί τα ζωτικά 
συμφέροντα των αμερικανών».  

 
 Μια Αξιοσημείωτη Επεξήγηση - Η Επιρροή της CIA 

στα ΜΜΕ 
 Ένα Αποκαλυπτικό κλιπ της Δεκαετίας του 50 

Σ ένα αρχειοθετημένο κλιπ διαφόρων ακροάσεων του Κογκρέσου 
αποκαλύπτεται ότι η CIA φυτεύει ιστορίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, βλ.  
http://theintelhub.com/2012/02/27/cia-controlled-media-cia-admits-using-news-
to-manipulate-the-usa/ 

Υπάρχει ο παρακάτω διάλογος: 

Ερώτηση: Έχετε ανθρώπους που πληρώνονται από τη CIA οι οποίοι 
αρθρογραφούν σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας; 

Απάντηση: Πράγματι, έχουμε ανθρώπους που υποβάλλουν άρθρα σε 
αμερικανικές εφημερίδες. 

Ερώτηση: Έχετε ανθρώπους που πληρώνονται από τη CIA, οι οποίοι 
εργάζονται για τα τηλεοπτικά δίκτυα; 
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Απάντηση: Αυτό νομίζω ότι υπεισέρχεται σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες που 
πρέπει να τεθούν σε ειδική συνεδρίαση. (έτσι το κοινό δεν ακούει ότι 
ελέγχουμε όλα τα δίκτυα) 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνέβαινε στη δεκαετία του 1950, είναι πολύ 
πιθανό ότι σήμερα θα συμβαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.  

Η CIA και οι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ελέγχουν κυριολεκτικά τα 
εταιρικά ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

 Ένα Αποκαλυπτικό Άρθρο για την Ελλάδα 

Το άρθρο (ανυπόγραφο) δημοσιεύτηκε στις 1.4.2007 στην εφημερίδα «Πριν» 
με τίτλο: "Φυτεύουν πράκτορες της Πρεσβείας στις εφημερίδες - 
Διασπορά πρακτόρων", όπου αναφερόταν: 
 
 «Αναδιατάσσουν τους πράκτορες τους στα ελληνικά ΜΜΕ οι Αμερικανοί, 
τοποθετώντας τους σε θέσεις κλειδιά τηλεοπτικών σταθμών και πρωτίστως 
εφημερίδων σ’ αυτή τη φάση. 
Τους μετακινούν μεθοδικά από το ένα έντυπο στο άλλο, επιδιώκοντας να 
μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες προβολής των αμερικανικών θέσεων…» 

Λόγω του άρθρου αυτού απολύθηκε από την καθημερινή ο Γ. Δελαστίκ που 
ήταν διευθυντής του «Πριν», βλ. http://www.ardin.gr/?q=node/2381 

 

 Μια Διαφωτιστική Επεξήγηση 

Στην ιστοσελίδα Brother Jonathan Gazette δίνεται η παρακάτω εξήγηση πώς 
επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η καθοδήγηση της ενημέρωσης από τα μέσα 
ενημέρωσης που αναφέρεται παραπάνω:  
 
«Έχω μελετήσει και έχω τεκμηριώσει τη μέθοδο για τα τελευταία 20 έτη.  
Απλά οι ιστορίες της CIA "φυτεύονται" στους New York Times ως 
«ειδήσεις που διέρρευσαν» συνήθως από "ανώνυμη" κυβερνητική πηγή.  
 
Αλλά πώς μπορεί μια ανεπιβεβαίωτη ιστορία να κυκλοφορήσει σε όλα τα 
μέσα ενημέρωσης μετά την εμφάνισή της στους New York Times (NYT);  

Η συνήθης μέθοδος που χρησιμοποιείται από το διευθυντή της CIA Bill Casey 
και μετά από τον George Tenet είναι απλή:  

Στέλνεται η ψεύτικη ιστορία στους New York Times(NYT) νωρίς κάθε 
πρωί.  
Oι NYT, στο κυνήγι για εντυπωσιακές ειδήσεις δημοσιεύουν στην πρωινή 
έκδοση την "ανεπιβεβαίωτη» είδηση.  

Έχουν αποκαλυφθεί να δημοσιεύουν ψεύτικες ειδήσεις αναρίθμητες 
φορές. Επίσης δημοσιεύουν την ψευδή είδηση και στην ιστοσελίδα τους.  
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Μετά από περίπου τέσσερις ώρες , η CIA στέλνει ένα παρόμοιο αντίγραφο 
της ίδιας "είδησης που διέρρευσε" στην Washington Post (WP) και τον 
Associated Press (AP).  

Η είδηση μπορεί να φανεί αναξιόπιστη αφού είναι από ανώνυμη πηγή χωρίς 
στοιχεία.  
Αλλά βρίσκουν την ίδια είδηση στην ιστοσελίδα των NYTimes.  
Υποθέτουν ότι οι NYTimes θα έχουν επιβεβαιώσει την ιστορία, αλλιώς δεν θα 
την είχαν δημοσιεύσει.  
Έτσι η WP και ο AP δημοσιεύουν την ίδια ιστορία αργότερα το απόγευμα, 
χωρίς να την επιβεβαιώσουν.  

Στο τέλος της ημέρας οι περισσότερες από τις μεγάλες εφημερίδες όπως 
San Francisco Chro-nicle, Chicago Tribune και Houston Chronicle  
αντιγράφουν την είδηση από τον Associated Press με αναφορά στους New 
York Times.  
Η αναφορά αυτή δίνει την αίσθηση της αυθεντικότητας.  
 
Το επόμενο πρωί, εκατοντάδες εφημερίδων, ραδιοσταθμών και καναλιών 
τηλεόρασης σε ολόκληρη την Αμερική επαναλαμβάνουν την ίδια 
παραπληροφόρηση, αφού τώρα όλα τα τοπικά μέσα μπορούν να πάρουν 
την είδηση είτε από τις ιστοσελίδες ή από τις τοπικές εφημερίδες.  
 
Είναι παντού. Έτσι πρέπει να είναι αληθινή.  
 
Στην ίδια ιστοσελίδα αναφέρεται και το εξής απόσπασμα από ομιλία του 
William Casey, πρώην διευθυντή της CIA, στην πρώτη συνεδρίαση του 
προσωπικού το 1981:  
 
"θα ξέρουμε ότι το πρόγραμμά μας παραπληροφόρησης είναι πλήρες όταν 
όλα όσα γνωρίζουν οι αμερικανοί είναι ψευδή."  

 

 Μια ιστορική Δήλωση 

Παρακάτω παρατίθεται η ιστορική δήλωση το 1880 του John Swinton, διαπρεπούς 
δημοσιογράφου της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια συμποσίου που διοργανώθηκε 
προς τιμή του από τους αρχισυντάκτες της εποχής.  

Όταν κάποιος έκανε πρόποση στο όνομα του ανεξάρτητου τύπου ο Swinton πήρε το 
λόγο και είπε: 
 
"Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Αμερική όπως ανεξάρτητος τύπος. Το 
ξέρετε και το ξέρω. 
Δεν υπάρχει ούτε ένας από σας που να τολμάει να γράψει έντιμα τις απόψεις 
του και αν το τολμήσετε, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν θα εμφανιστούν 
ποτέ στον τύπο.  

Πληρώνομαι για να κρατάω τις έντιμες απόψεις μου έξω από την εφημερίδα 
με την οποία συνεργάζομαι. Άλλοι από σας πληρώνεστε για όμοιους λόγους 
και όποιος θα ήταν τόσο ανόητος να γράψει έντιμες απόψεις θα ήταν έξω στο 
δρόμο να ψάχνει για άλλη δουλειά.  
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Αν άφηνα να εμφανιστούν σε κάποιο κείμενό μου οι έντιμες απόψεις μου, 
μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες θα έχανα τη θέση μου.  

Η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να καταστρέφουν την αλήθεια, να 
διαστρέφουν, να δυσφημίζουν, να υποκλίνονται στα πόδια του μαμμωνά 
και να πουλάνε τη χώρα τους και τη φυλή τους για το καθημερινό ψωμί 
τους. Το ξέρετε αυτό και το ξέρω αυτό.  

Τί μωρία, λοιπόν, είναι αυτή η πρόποση στον ανεξάρτητο τύπο;  
Είμαστε τα όργανα και οι υποτελείς των πλούσιων ατόμων πίσω από τη 
σκηνή. Κινούν τα νήματα και χορεύουμε.  

Τα ταλέντα μας και οι ζωές μας είναι ιδιοκτησία άλλων ατόμων.  
Είμαστε διανοητικές πόρνες» 

Βλ. http://www.constitution.org/pub/swinton_press.htm 
. 
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8 . 1 2 . 1 0  

25.  Ισραήλ και ΜΜΕ  – Το Τέχνασμα του Αντισημιτισμού –  
       Οι Συνεργάτες-Σύμμαχοι των Πρεσβειών – Ο Έλεγχος  
       του Διαδικτύου - Οι Κρυφές Βάσεις και οι  
       Παρακολουθήσεις 
. .  

«Το Ισραήλ μπορεί να έχει το δικαίωμα να παραπέμπει  
τους άλλους σε δίκη, αλλά σίγουρα κανείς δεν έχει το δικαίωμα  

να παραπέμπει σε δίκη τον εβραϊκό λαό και το κράτος του Ισραήλ»  

http://en.wikiquote.org/wiki/Ariel_Sharon 
 
 

“H Monde Diplomatique. έφερε στο φως τη μεγαλύτερη βάση  
κατασκοπίας της Μoσάντ και του Ισραηλινού στρατού, 

 αποκαλύπτοντας τη μυστική ομάδα 8200 του ισραηλινού  
στρατού που στεγάζεται στη βάση η οποία έχει έργο την 
παρακολούθηση email και τηλεφωνικών συνομιλιών 

κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, ξένων εταιρειών,  
πολιτικών ομάδων και ατόμων στη Μέση Ανατολή,  

την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη” 

http://monde diplomatique.com/2010/09/04israelbase. 

 
Στο σκάνδαλο των υποκλοπών στο κτίριο των εμπιστευτικών 

συζητήσεων της Ε.Ε το 2003 ενέχεται το Ισραήλ, 
βλ. http://euobserver.com/institutional/31623 

(Fresh report into 2003 EU spy scandal points to Israel) 
 
 

 Η Ιδιότυπη Ασυλία των Ισραηλινών Κρατούντων 

Μια ιδιότυπη ασυλία απολαμβάνουν οι Ισραηλινοί κρατούντες. 
Περιφέρουν τους νεκρούς ενός λαού που τον παραμυθιάζουν και τους 
καπηλεύονται για να εξυπηρετήσουν σκοτεινά σχέδια, δικά τους ή 
εντολοδόχων τους. 
 
Σε κάθε νέο μακελειό τους, παρατηρούμε μερικούς από τους λεγόμενους 
διεθνείς παράγοντες να αποτολμούν κάποια αντίδραση και μετά από λίγο 
τους βλέπουμε κι αυτούς τους λίγους να σωπαίνουν. 
 
Κάνουν επίσημες δηλώσεις στη «διεθνή» κοινότητα και μετά λένε 
ευθαρσώς ότι την κοροϊδεύουν και υπερηφανεύονται γι αυτό. 
 
-  Λένε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι για λόγους ασφαλείας και στα δικά 
τους κιτάπια γράφουν ότι είναι μέσον οικονομικού πολέμου,  
βλ. http://www.mcclatchydc.com/2010/06/09/95621/israeli-document-gaza-
blockade.html#ixzz0qZUl3W1s (Israeli document: Gaza blockade isn't about security) 
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-  Απαγορεύουν σχολικά είδη, σοκολάτες, φάρμακα,  
βλ. http://www.youtube.com/watch?v=pvwZTFFPzpE&feature=player_emb
edded  
και η "διεθνής" συνηγορεί κι αυτή στον αποκλεισμό για λόγους ασφαλείας 
βλ. http://www.davidicke.com/headlines/37014-un-endorses-israels-siege-of-gaza 
(UN Endorses Israel’s Siege of Gaza) 
 
-  Λένε ότι θα χαλαρώσουν τον αποκλεισμό της Γάζας και ώρες μετά  
ορκίζονται ότι αυτό σημαίνει ότι ο αποκλεισμός θα είναι ακόμη πιο 
στενός, βλ. http://news.antiwar.com/2010/06/20/netanyahu-vows-to-tighten-
gaza-blockade/ (Netanyahu Vows to ‘Tighten’ Gaza Blockade ). 
 
-  Υπερηφανεύονται ότι εμφανίστηκαν να υποστηρίζουν την εφαρμογή 
των συμφωνιών του Όσλο ενώ αυτοί κατέστρεψαν τη διαδικασία 
αυτή, βλ. http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/netanyahu-
admits-on-video-he-deceived-us-to-destroy-oslo-accord 
(NetanyahuAdmits on Video He Deceived US to Destroy Oslo Accord). 
 
Άνθρωποι της πολιτικής, των θεαμάτων, των επιστημών αναγκάζονται σε 
δηλώσεις μετάνοιας και εξαφανίζονται από το στερέωμα. 
Άνθρωποι φυλακίζονται στον κόσμο γιατί τολμούν να θέσουν ερωτήματα και 
να ζητήσουν να ανοίξουν ιστορικοί φάκελοι. 
 
Είδαμε τους παράγοντες του ΟΗΕ να μιλούν για σύσταση διεθνούς επιτροπής 
για τη διερεύνηση του πρόσφατου μακελειού τους στο στολίσκο προς τη 
Γάζα. 
Τους ακούσαμε να λένε ότι θα επιμείνουν.  
Οι Ισραηλινοί κρατούντες δεν το θέλησαν και η επιτροπή δεν έγινε. 
Ποιοι είναι; 
Χρόνια τώρα μακελεύουν και λογαριασμό δεν δίνουν. 
Κουστουμαρισμένοι γυροφέρνουν τον κόσμο, επίσημοι συνομιλητές των 
"μεγάλων". 
Θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όπλα λευκού φωσφόρου  διαμηνύουν κι 
ας είναι απαγορευμένα (και φυσικά θα συνεχίσουν να τους τα προμηθεύουν 
οι ΗΠΑ), βλ. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-10711086 

Και μετά ουδέν. 
Γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τα καλόχαρτα των 
ψηφισμάτων τους και των απόφασεών τους, βλ. 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Isra
el 

Και αυτοί, οι «μεγάλοι», τους καλοπιάνουν. 
Γιατί; Τους φοβούνται; 
 
(Έχουν περάσει κοντά 20 μήνες από την καμπάνια που έγινε στην ΕΤ για να 
χτιστεί σχολείο στη Γάζα και ακόμη τα λεφτά δεν έχουν σταλεί. 
Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν υπέγραφε κάποια έγγραφα, λένε. 
Η νέα κυβέρνηση τα υπέγραψε αλλά τα λεφτά άφαντα). 

Ποιοί είναι; 
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 O Αντισημιτισμός ως Τέχνασμα 
Στο βίντεο youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA&feature=player_embedded#! 
η δημοσιογράφος ρωτάει πρώην υπουργό του Ισραήλ: 

Δημοσιογράφος:  
«Εμείς εδώ όταν κάποιος εκφράζει διαφωνία με την πολιτική 
 της ισραηλινής κυβέρνησης τον αποκαλούμε αντισημίτη.  
Τι λέτε γι αυτό;»  

Πρώην υπουργός Ισραήλ:  
«Αυτό είναι τέχνασμα.  
Το χρησιμοποιούμε πάντα για να αποτρέπουμε την κριτική» 
 
 Η Συστηματική Αποσιώπηση από τα ΜΜΕ 

Ανεπιθύμητων Ειδήσεων για το Ισραήλ 
 
Το Ισραήλ όχι μόνον καταφέρνει με το τέχνασμα του αντισημιτισμού να μένει 
στο απυρόβλητο για πολλά απ αυτά που έρχονται στο φως της 
δημοσιότητας, αλλά καταφέρνει επίσης να μην δημοσιοποιούνται καν 
ανεπιθύμητες γι αυτό ειδήσεις. 

Ενδεικτικές οι παρακάτω πρόσφατες αποσιωπήσεις από τα κατεστημένα 
ΜΜΕ: 

 Η διεθνής επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα βραβεύει τον 
Ισραηλινό αντιφρονούντα Βανούνου και το Ισραήλ του απαγορεύει να 
παραλάβει το βραβείο, βλ. http://whatreallyhappened.com/content/tel-
aviv-bars-vanunu-trip-award (Tel Aviv bars Vanunu trip for award) 

Δεν αναφέρεται λέξη στα ΜΜΕ. Πριν λίγο καιρό η βράβευση του 
Κινέζου αντιφρονούντα και η αντίδραση της Κίνας ήταν πρωτοσέλιδο 
στις εφημερίδες και σημαντική είδηση στα κανάλια,  
βλ. http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=35862948 

 
 Στις 27 Αυγούστου 2010 δύο καράβια σπάνε τον αποκλεισμό της Γάζας, 

βλ.  (Boats reach Gaza despite blockade). 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2008/08/20088231408112340.ht
ml  
Οι ισραηλινοί διαμηνύουν στις πρεσβείες τους: τσιμουδιά, βλ. 
http://www.haaretz.com/print-edition/news/arab-league-chief-praises-
activists-who-challenged-gaza-siege-1.252570  
Και τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι τους,  συμμορφώνονται. 
 

 Πριν μια βδομάδα καράβι ακτιβιστών φτάνει μετά από παράκαμψη και 
μετά από τεράστια ταλαιπωρία μηνών στη Γάζα. Δεν ανακοινώνεται πάλι 
τίποτα γι αυτό, βλ. http://kenokeefe.wordpress.com/ 
 

 Πριν ένα μήνα περίπου ακούμε στα κανάλια και διαβάζουμε στις 
εφημερίδες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Παλαιστινίου ηγέτη και 
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Ισραηλινού πρωθυπουργού υπό την σκέπη των ΗΠΑ και πόσο 
ελπιδοφόρες είναι.  

Ξαφνικά σταματά κάθε ενημέρωση για το θέμα. Το θέμα εξαφανίζεται 
παντελώς από τα ΜΜΕ.  

Το Ισραήλ κατά την πάγια τακτική του με την έναρξη των συνομιλιών 
ξεκίνησε και ενέτεινε τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη και 
επιδόθηκε σε πρόκληση τεχνικής έντασης στην περιοχή.  

Ο για μια ακόμη φορά απροκάλυπτος εμπαιγμός της λεγόμενης 
διεθνούς κοινότητας από το Ισραήλ αποσιωπάται παντελώς από τα 
ΜΜΕ.  

Και να φανταστεί κανείς ότι για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ ο 
επικεφαλής της Wikileaks δήλωσε ότι τον θεωρεί πρότυπο ηγέτη.  

 Στις 1-3 Μαρτίου 2010 το διεθνές «Δικαστήριο Συνείδησης" της κοινωνίας 
των πολιτών, καταδικάζει το Ισραήλ για κατάφωρη παραβίαση του 
Διεθνούς δικαίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ως 
συνενόχους στην παραβίαση αυτή, βλ.  
http://www.indepthnews.net/news/news.php?key1=2010-03-
05%2013:54:04&key2=1 ('Israel Violates International Law With EU Complicity) 
(Στα μέλη του περιλαμβάνονται νομπελίστες, πρώην γενικός γραμματέας του 
ΟΗΕ, δύο πρώην αρχηγοί κρατών, αρκετά πρόσωπα που κατείχαν παλιότερα 
υψηλά πολιτικά αξιώματα και πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, 
συγγραφείς, επιστήμονες, δικαστές κ.α.)  
Δεν ανακοινώνεται τίποτα στα ΜΜΕ. 
 

 Πρώην Ευρωπαίοι ηγέτες στέλνουν αυστηρή επιστολή στις κυβερνήσεις 
και τα όργανα και τους οργανισμούς της Ε.Ε. και ζητούν αυστηρά μέτρα 
κατά του Ισραήλ για τους εποικισμούς και την παραβίαση διεθνών 
νόμων, βλ. http://www.haaretz.com/print-edition/news/former-european-
leaders-sanction-israel-over-settlement-building-1.329767 (Former European 
leaders: Sanction Israel over settlement building)  
 
Επίσης, κατατίθεται προσφυγή στη Χάγη για τα εγκλήματα πολέμου στο 
στολίσκο ελευθερίας,  βλ.  
http://www.thepressproject.gr/theme.php?id=1903 
Τα κατεστημένα ΜΜΕ δεν αναφέρουν τίποτα. 
 

Ενδεικτική είναι, επίσης, και η ασύγκριτα μεγαλύτερη δημοσιότητα των 
διαρροών της Wikileaks απ αυτήν της παλιότερης ασύγκριτα πιο σημαντικής 
διαρροής για το κρυφό πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ, καθώς 

και η ασύγκριτα μεγαλύτερη και έμπρακτη συμπαράσταση στον επικεφαλής 
της Wikileaks με τα επιτελεία νομικών συμβούλων και δικηγόρων, τις 
πάμπολλες πηγές χρηματοδότησης και την τεράστια ασπίδα προστασίας των 
υποστηρικτών του, ατόμων, οργανώσεων, ενώσεων αλλά και των ΜΜΕ, σε 
σχέση μ αυτήν στον ουσιαστικά μόνον Βανούνο (τον Ισραηλινό πρώην 
πυρηνικό τεχνικό που διέρρευσε την πληροφορία για το πυρηνικό 
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οπλοστάσιο) απέναντι στο σχεδόν πλήρως αδιαφανές στη διεθνή κοινότητα 
ιδιόμορφο κράτος του Ισραήλ, βλ. σημείωση στο τέλος του κεφαλαίου. 

 
 
 
 

16.12.10 

 Οι Συνεργάτες- Σύμμαχοι των Ισραηλινών Πρεσβειών 
για Προπαγάνδιση των Συμφερόντων του Ισραήλ 

. 
Από την Ισραηλινή Εφημερίδα Haaretz με τίτλο: 

Lieberman urges Europe embassies to use 'allies' in PR efforts  
http://www.haaretz.com/print-edition/news/lieberman-urges-europe-embassies-to-use-

allies-in-pr-efforts-1.327261 

 

Ο υπουργός Εξωτερικών σχεδιάζει να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία δημοσίων 
σχέσεων σε μια σειρά από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στις αρχές του 
επόμενου έτους (2011).  
Η εκστρατεία, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίηση επαγγελματιών 
υπεράσπισης και εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημόσιων σχέσεων από τις 
ισραηλινές πρεσβείες στην Ευρώπη, στοχεύει να χρησιμοποιήσει επίσης 
χίλιους ανθρώπους σε κάθε χώρα για να διαδίδουν το μήνυμα του 
Ισραήλ. 
 
Πριν από μία εβδομάδα, οι πρεσβείες του Ισραήλ στο Λονδίνο, το Βερολίνο, 
τη Ρώμη, Μαδρίτη, Παρίσι, Χάγη, Όσλο, Κοπεγχάγη ενημερώθηκαν για τις 
βασικές αρχές του νέου κοινού σχεδίου δημοσίων  

«Έχει αποφασιστεί να δοθεί έμφαση στις δημόσιες σχέσεις στις χώρες που 
είστε» τους διαμήνυσε ο Naor Gilon, ο οποίος προΐσταται στο τμήμα του 
υπουργείου για τη Δυτική Ευρώπη. 

«Ο υπουργός Εξωτερικών ενδιαφέρεται πολύ για αυτή την καμπάνια και 
σκοπεύει να συναντηθεί μαζί σας σχετικά με το θέμα σε συνεδρίαση των 
πρεσβευτών», 
 
Το Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετεί, επίσης, χρήματα και για τρικ,  
διπλασιασιάζοντας τον προυπολογισμό για δημόσιες σχέσεις των 
πρεσβειών σε εννέα πρωτεύουσες της Ευρώπης για το επόμενο έτος. 
 
Κάθε πρεσβευτής είναι επιφορτισμένος με την προετοιμασία στις16 
Ιανουαρίου καταλόγου με τουλάχιστον 1.000 "συμμάχους" που θα 
ενημερώνεται σε τακτική βάση από την πρεσβεία για την υπεράσπιση και 
τις δημόσιες σχέσεις.  
Αυτοί οι «σύμμαχοι» θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν δράση για 
λογαριασμό του Ισραήλ, με διαδηλώσεις υποστήριξης και συλλαλητήρια, 
δημοσίευση άρθρων στον Τύπο κλπ. 
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Μεταξύ των κατηγοριών ατόμων που θα επιδιωχθεί να βοηθήσουν στην 
εκστρατεία θα είναι μέλη της τοπικής εβραϊκής κοινότητας, ακτιβιστές σε 
χριστιανικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, διανοούμενοι,  
πανεπιστημιακοί και ακτιβιστές σε φοιτητικές οργανώσεις. 
 
Η καινοτομία αυτής της εκστρατείας είναι ότι δεν θα στηριχθεί στο έργο 
μόνο των ισραηλινών διπλωματών και εθελοντών υποστηρικτών, αλλά 
και στην άσκηση πίεσης από επαγγελματίες και εταιρίες δημόσιων 
σχέσεων που θα προσληφθούν από τις πρεσβείες. 
 
Οι οδηγίες από το Υπουργείο Εξωτερικών στις πρεσβείες είναι ότι οι εταιρίες 
αυτές δεν θα είναι "διαφημιστικές εταιρίες, αλλά εταιρείες που θα 
συνδράμουν την πρεσβεία στο έργο της με πρόσωπα και στοιχεία 
επιρροής." 
 
Οι επαγγελματίες λομπίστες και πράκτορες δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να 
εφοδιάζονται με υλικό από τις πρεσβείες το οποίο θα παράγεται από ειδική 
ομάδα στο Υπουργείο Εξωτερικών. 
 
Η ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών θα παράγει τρεις τύπους υλικού: 

  Πολιτικά μηνύματα, στα οποία θα προπαγανδίζονται οι θέσεις του 
Ισραήλ για την ειρηνευτική διαδικασία, τους εποικισμούς, κλπ. 

 "Πρωτότυπα" μηνύματα στα οποία θα εξαίρεται η θέση του Ισραήλ σε 
συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως την τεχνολογία, την 
οικονομία, τον τουρισμό, κτλ, και 

 Μηνύματα σχετικά με προβληματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οι 
οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με το Ισραήλ, όπως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο Ιράν ή τη Συρία, ότι η Χεζμπολάχ κάνει κουμάντο στο 
Λίβανο, κλπ. 

Tο υπουργείο συμβούλεψε, επίσης, τους πρεσβευτές, στις εννέα αυτές 
πρωτεύουσες να επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους στην οργάνωση 
ομάδων με πρόσωπα επιρροής οι οποίες θα επισκέπτονται το Ισραήλ. 

Οι πρεσβευτές πήραν επίσης εντολή για τη διεξαγωγή, τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα, μιας δημόσιας εκδήλωσης υψηλού προφίλ. 
. 
Η εκστρατεία δημοσίων σχέσεων θα αξιολογηθεί σε δύο έρευνες που πήραν 
εντολή οι πρέσβεις να κάνουν μέσα στο 2011, και με εκθέσεις κάθε τρεις 
μήνες σχετικά με το έργο των "συμμάχων". 

Σημείωση 
Η ανοιχτή λογοκρισία υπέρ του Ισραήλ ασκείται σε πολλές άλλες χώρες 
πέραν της Ελλάδας και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αλλά, όπως προκύπτει 
από άρθρο του Μ. Μητσού στα ΝΕΑ με τίτλο: Ανοιχτή λογοκρισία, βλ. 
http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4615016  δεν υπολείπεται ούτε στην 
Γαλλία, την υποτιθέμενη προστάτιδα της ελευθερίας της έκφρασης. 
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 Ο Έλεγχος του Διαδικτύου 
Το Ισραήλ εκπαιδεύει και πληρώνει bloggers για να διαγράφουν, 
ξαναγράφουν και να αναθεωρούν το περιεχόμενο του διαδικτύου για τη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης προς όφελος του Ισραήλ.  

Έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο βίντεο με τα επιχορηγούμενα από το Ισραήλ 
προγράμματα κατάρτισης, όπως το βίντεο: 
http://www.youtube.com/watch?v=LofScCiJT4c&feature=player_embedded (-
srael is paying internet workers to manipulate online content ) 
 
Σε άρθρο της Ισραηλινής εφημερίδας Yne Nnews με τίτλο Thought-police is 
here, βλ. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3744516,00.html 

γίνεται αναφορά σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ 
(ύψους 150.000 δολαρίων) πρόσληψης νέων με γνώσεις διαδικτύου για να 
απαντούν και σχολιάζουν υπέρ του Ισραήλ σε ιστοσελίδες σ όλον τον 
κόσμο. 

 

 
8.12.10 
__________________________________ 

Μια σύντομη σύγκριση της δημοσιογραφικής κάλυψης των δύο διαρροών, 
αυτής της Wikileaks και αυτής του Βανούνου και των κινητοποιήσεων για την 
υπεράσπισή τους. 

 WIKILEAKS και ο Επικεφαλής της 

Ειπώθηκαν πολλά για την αξία των διαρροών της Wikileaks.  

Μερικοί είπαν ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν προέκυψε κάτι που να μην 
ήξεραν, 

- άλλοι τις είδαν βαρυσήμαντες, είπαν ότι αποκάλυπταν την υποκρισία, την 
αδιαντροπιά και τις υπόγειες μεθοδεύσεις (άγνωστες;) της Αμερικανικής 
πολιτικής,  

Διερωτώμαι πόσο άραγε εκπλάγηκαν, τουλάχιστον οι εκτός των ΗΠΑ, για 
τις διαρροές αυτές για μια χώρα που έχει για χρόνια τον τίτλο του 
διεθνούς χωροφύλακα και στις πρεσβείες της ανά τον κόσμο ακούγονται 
σταθερά οι ιαχές "Φονιάδες των λαών, Αμερικάνοι" (3) 

Πληροφορηθήκαμε ότι ο εκπρόσωπος της WIkileaks παραδόθηκε ο ίδιος στη 
Βρετανική αστυνομία καθώς εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα από τη 
Σουηδική δικαιοσύνη για αδίκημα για το οποίο πολλοί υποψιαζόμαστε ότι, 
μάλλον, πρόκειται για παγίδευσή του και ενοχοποίησή του λόγω των 
διαρροών του ιστότοπου του. 
 
Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Σουηδία, προτιμάει να 
μείνει στη Βρετανία στην οποία διαμένει τους τελευταίους μήνες και 
εργάζεται με ομάδα εθελοντών χάκερς σε μέρος γνωστό στις Βρετανικές 
μυστικές υπηρεσίες καθώς και αυτές άλλων χωρών, στις οποίες έχει 
δώσει και το τηλέφωνό του (?!), όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ένας από 
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τους δικηγόρους του, βλ.  
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=44658948 
(ίσως για την προστασία του καθώς διάφοροι συντηρητικοί Αμερικανοί και Αυστραλοί 
πατριώτες τον θεωρούν προδότη και έχουν εξαπολύσει απειλές εναντίον του και ο ίδιος έχει 
ζητήσει να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους για απειλές ανθρωποκτονίας). 
 
Ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κανείς για την αξία των 
διαρροών τουλάχιστον αυτών που επιλέχθηκαν να δημοσιοποιηθούν μέχρι 
τώρα και ποιον εκ των πραγμάτων ωφελούν, 
σίγουρα δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει στον επικεφαλής της Wikileaks την 
πολύτιμη συμβολή του στην ανάδειξη της δύναμης και των δυνατοτήτων που 
έχει σήμερα το άτομο και να του συμπαρασταθεί. 

Δεν πρέπει, όμως, νομίζω να παραβλέπουμε ότι σε περίπτωση που 
παραπεμφθεί στην Αμερικανική δικαιοσύνη για τη δημοσιοποίηση των 
διαρροών θα κατηγορηθεί για πολύ μικρότερο αδίκημα απ΄αυτό που θα 
αντιμετωπίσει αυτός που έκανε τη διαρροή απόρρητων στρατιωτικών 
εγγράφων και ο οποίος δεν θα έχει τα μέσα και την τεράστια ασπίδα 
προστασίας των υποστηρικτών της Wikileaks, ούτε θα μπορεί να εκβιάσει 
με αποκάλυψη πιο καυστικών διαρροών. 

Ήδη, ο νεαρός Αμερικανός στρατιωτικός Mάννινγκ, ο φερόμενος ως ο 
πληροφοριοδότης για τις προηγούμενες, τουλάχιστον, διαρροές, κρατείται 
αντιμετωπίζοντας μόνος και ήδη ξεχασμένος από τα ΜΜΕ την κατηγορία 
για εσχάτη προδοσία και ήδη κάποιοι έχουν ζητήσει τη θανατική του 
ποινή, αν αποδειχθεί η κατηγορία.  

 Διαρροές για το Κρυφό Πυρηνικό Οπλοστάσιο του Ισραήλ και 
Βανούνου 

Όλοι σχεδόν έχουμε ακουστά για το Βανούνου και τη διαρροή του σε 
Βρετανική εφημερίδα λεπτομερειών για το κρυφό πυρηνικό οπλοστάσιο του 
Ισραήλ, τη μαφιόζικη απαγωγή με νάρκωσή του από γυναίκα πράκτορα 
της Μοσάντ που υποδύθηκε τη φίλη και τη πολύχρονη φυλάκισή του 
(δεκαοκτώ χρόνια) κατά το πλείστον σε απομόνωση. 
 
Η βαρύτητα των διαρροών του Βανούνου για έναν απροκατάληπτο 
παρατηρητή δεν συγκρίνονται, κατά τη γνώμη μου, μ΄αυτές της Wikileaks. 

Ένα κράτος, επίσημος συνομιλητής των μεγάλων, αποδείχθηκε με στοιχεία 
των οποίων επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα από εμπειρογνώμονες  ότι 

εψεύδετο σε όλη τη λεγόμενη διεθνή κοινότητα και την ενέπαιζε για ένα 
τόσο σημαντικό θέμα. 

Η Ελλάδα έχασε την αξιοπιστία της και υπέστη κυρώσεις, γιατί μαγείρεψε τα 
δημοσιονομικά της στοιχεία, έτσι μας λένε, πράγμα που όπως έχουμε 
επανειλημμένα αναφέρει αποτελεί πάγια τακτική όλων σχεδόν των 
κυβερνήσεων σε Αμερική και Ευρώπη και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό. 
 
Το Ισραήλ για τέτοιου μεγέθους εξαπάτηση όχι μόνον δεν έχασε την 
αξιοπιστία του, όχι μόνον δεν του επιβλήθηκαν κυρώσεις, όχι μόνον δεν 
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υπέστη κάποιον έλεγχο στο πυρηνικό του οπλοστάσιο και στο εν ενεργεία 
πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά,  

αντιθέτως, αφήνεται ανενόχλητο να πρωτοστατεί και να καλεί σε αντίποινα 
για το καθόλα νόμιμο, φανερό και υπό τον έλεγχο της διεθνούς 
επιτροπής πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.  

Και όλα αυτά χάρις στην πλήρη αποσιώπηση του θέματος από τα ΜΜΕ.  

Η εξαπάτηση αυτή του Ισραήλ, όχι μόνον δεν έγινε βούκινο στα ΜΜΕ, όπως 
έγιναν οι «ατασθαλίες της Ελλάδας», αλλά αναδεικνύεται σε καθημερινή 
βάση ισχυρός παράγων, ρυθμιστής διεθνών θεμάτων. 
 
Ο άνθρωπος που απεκάλυψε την εξαπάτηση αυτή με πραγματικό κίνδυνο 
για τη ζωή του, που καταδικάστηκε για προδοσία και υπέστη τα πάνδεινα 
κατά τη φυλάκισή του, τα περισσότερα χρόνια σε απομόνωση,  

εξακολουθεί και μετά την αποφυλάκισή του να ζει σε απελπιστική 
κατάσταση  

 χωρίς τηλέφωνο, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο,  

 να του υποδεικνύουν ποιον μπορεί να συναντήσει και ποιόν όχι,  

 που μπορεί να πάει και που όχι και σε πόση απόσταση επιτρέπεται να 

πλησιάσει,  βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu 

Και, όμως, με τον άνθρωπο αυτό και τις συνθήκες της ζωής του δεν 
απασχολούνται τα ΜΜΕ. 

Ζήτησε επανειλημμένα να του δοθεί άσυλο σε άλλη χώρα, βάσει 
του (λεγόμενου) διεθνούς δικαίου, τα κράτη αρνούνται, ζητούν την 
έγκριση του Ισραήλ και τα ΜΜΕ σιωπούν. 

Του απονέμουν βραβεία, το Ισραήλ δεν του επιτρέπει να τα παραλάβει 
και τα ΜΜΕ σιωπούν.  

Κάθε τόσο τον φυλακίζουν ξανά για παράβαση των περιοριστικών όρων, 
γιατί μίλησε σε κάποιον που δεν ήταν στη λίστα, γιατί πλησίασε κάπου 
περισσότερο από το όριο και τα ΜΜΕ σιωπούν. 

Τον υποχρεώνουν σε κοινωνική εργασία σε περιοχή με αμιγώς 
ισραηλινούς κατοίκους, δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή του, ζητά να την 
κάνει σε περιοχή και με Αραβικό πληθυσμό για προστασία, το Ισραήλ 
αρνείται και τα ΜΜΕ σιωπούν, βλ. Presscode Network 
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2 9 . 1 1 . 1 1  

26.   Ο Ρόλος των ΜΚΟ στους Πολέμους – Η Σύμπραξή  
        τους στον Πόλεμο  στη Λιβύη - Η ελληνική ΜΚΟ  
       "Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι" που 
        Συμμετείχε 

 
"Οι ΜΚΟ είναι η προέκταση της 

 Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής"  
Μπους 

 
Λένε ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στα πράγματα του κόσμου στο μέλλον. 
Μερικοί μιλάνε για μελλοντική παγκόσμια κυβέρνηση του OHE μέσω των 
Μ.Κ.Ο. 

Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα πεπραγμένα τους μιλούν για το σκοτεινό ρόλο 
πολλών απ αυτές τις οργανώσεις,  
Υπάρχουν στοιχεία που τις διασυνδέουν με τις μεγάλες μυστικές υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα τη CIA. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Μιχάλη Ιγνατίου «Οι ΜΚΟ παίζουν και 
«βρώμικα» παιχνίδια: 

«H Ρωσία, η Ινδία, η Βενεζουέλα και άλλες χώρες έχουν εκφράσει 
σφοδρά παράπονα για τη δράση αυτών των οργανώσεων και η μία μετά 
την άλλη λαμβάνουν μέτρα που σε μερικές περιπτώσεις είναι 
απαγορευτικά για τη συνέχιση της δράσης των ΜΚΟ.  
 
Ο Ούγκο Τσάβες, π.χ, ξεπέρασε κάθε όριο με την εισαγωγή νόμου 
που εξαναγκάζει τις οργανώσεις να πληρώνουν διπλάσιο φόρο για τα 
ποσά που λαμβάνουν από ξένες χώρες. .Βέβαια, ο ίδιος ήταν θύμα 
αυτών των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται κατευθείαν από τις 
ΗΠΑ και αμερικανικά ιδρύματα, μερικά εκ των οποίων «έβαλαν πλάτη» 
και στην εναντίον του απόπειρα πραξικοπήματος που σχεδιάστηκε στην 
Ουάσιγκτον»   (1) 

 
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος, όπως 
αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, έλεγε πως πριν από τα δημοψηφίσματα στην 
Κύπρο «ανοίξαμε μία τρύπα και ρίχναμε μέσα δολάρια» 
εννοώντας τη χρηματοδότηση μέσω της Αμερικανικής USAID (Υπηρεσία 
των Η.Π.Α. για τη Διεθνή Ανάπτυξη) και της οργάνωσης UNOPS (The United 
Nations Office for Project Services ) του ΟΗΕ χιλιάδων μη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία για την προώθηση του 
σχεδίου Ανάν. 
 
Όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο:  

«Έξι χρόνια μετά η αμερικανική κυβέρνηση και ο ΟΗΕ αρνούνται να 
δημοσιοποιήσουν τους αποδέκτες της «αμερικανικής βοήθειας».  
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Αρνούνται επίσης να απαντήσουν στο πιο απλό ερώτημα: εάν όσοι 
έλαβαν χρήματα έδωσαν αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα 
χρησιμοποίησαν, πολεμώντας με όλα τα μέσα τους ερευνητές που 
ζητούν μέσω της νομίμου οδού να αποχαρακτηρίσουν τον κατάλογο 
των αποδεκτών των αμερικανικών δολαρίων". 

Αυτή είναι η διαφάνεια των ΜΚΟ οι οποίες ακμάζουν ιδιαίτερα και στην 
Ελλάδα. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο με τίτλο: Η φάμπρικα των ΜΚΟ  
(http://www.enet.gr/?i=arthra-sthles.el.home&id=251835).  στην Ελλάδα 
υπολογίζονται γύρω στις 30.000 εκ των οποίων οι 4.500 δρουν στο όνομα 
των μεταναστών, των ναρκωτικών και των κακοποιημένων γυναικών.  
Όπως εκτιμάται στο άρθρο αν τα χρήματα που διοχετεύονται ανεξέλεγκτα 
στις εν λόγω οργανώσεις πήγαιναν πράγματι για τις ευπαθείς ομάδες, δεν 
θα υπήρχαν ευπαθείς!   

 
 Ο Ρόλος των ΜΚΟ ως Δούρειων Ίππων σε Πολεμικές 

Επιχειρήσεις  
 

Οι στρατηγικές διείσδυσης ύποπτων ΜΚΟ σε διάφορες χώρες για πολιτική ή 
άλλη δολιοφθορά, τα τελευταία χρόνια με τις λεγόμενες πορτοκαλί 
επαναστάσεις έχουν γίνει λίγο - πολύ γνωστές.  
 
Το παλιό σκάνδαλο της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών, της σημαντικότερης 
ομάδας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που αποδείχθηκε παράρτημα της 
CIA άνοιξε τα μάτια σε πολλούς. 
 
Εν πολλοίς άγνωστες παραμένουν κάποιες άλλες διεισδύσεις και συμπράξεις 
των οργανώσεων αυτών: αυτές στις πολεμικές συγκρούσεις. 
 
Μερικοί μιλούν για ρόλο Δούρειου Ίππου που παίζουν κάποιες από τις ΜΚΟ 
για την προώθηση των πολεμικών σχεδίων αυτών που τις κινούν 
παρασκηνιακά. 
Έχουν αναφερθεί ακόμη και περιπτώσεις που οχήματα ακόμη και 
ασθενοφόρα τέτοιων οργανώσεων χρησιμοποιούνται ως καμουφλάζ για 
μεταφορά πρακτόρων ακόμη και όπλων. 
 
Έναν τέτοιο ρόλο Δούρειου Ίππου έπαιξαν μια σειρά τέτοιων οργανώσεων 
και στην περίπτωση του πολέμου στη Λιβύη. 
 
Για όσους παρακολούθησαν από κοντά τα γεγονότα γνωρίζουν ότι αυτό που 
συνέβη στη Λιβύη ήταν πόλεμος ΗΠΑ και Κρατών της Ε.Ε με το 
καμουφλάζ και τη συνδρομή Λίβυων ανταρτών και όχι το αντίστροφο, 
όπως εμφανίζεται στα ΜΜΕ. 
 
Στον ρόλο αυτό των ΜΚΟ θα αναφερθούμε παρακάτω. 
Ο ρόλος αυτός ήταν σε δύο επίπεδα: 
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-  Αφ ενός να αποκρυβεί ότι επρόκειτο για έναν από τους πιο 
απάνθρωπους πολέμους των τελευταίων χρόνων και 
-  αφετέρου να του προσδοθεί ανθρωπιστικό προσωπείο. 
 
 Ο Ρόλος των ΜΚΟ κατά τη Διάρκεια του Πολέμου στη 

Λιβύη 
 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παντελής σιωπή των διεθνών 
ανθρωπιστικών οργανώσεων για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 
ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη. 
Το ίδιο και η σιωπή των ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα  
παλιότερα. 
Χάρις στην αποσιώπηση αυτή διαβάζαμε τους λίγους αρθρογράφους στην 
Ελλάδα που ασχολήθηκαν μια-δυο φορές με το θέμα να μιλούν για 
χειρουργικά χτυπήματα του ΝΑΤΟ και αναίμακτο πόλεμο,  
την ώρα που βομβαρδίζονταν νοσοκομεία, ιδρύματα ανάπηρων παιδιών, 
κατοικίες, γραφεία δημόσιων υπηρεσιών  
μην αναφέροντας απολύτως τίποτα ούτε για το λουτρό αίματος στην 
Τρίπολη όταν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ 
πυροβολούσαν κάθε τι που εκινείτο στο δρόμο για να εξασφαλίζουν 
πρόσβαση στους Καταριανούς και άλλους μισθοφόρους τους και τα αιμοβόρα 
τάγματα της Μισράτα (αυτά που είδαμε στις οθόνες μας να επιδεικνύουν τα 
επαναστατικά τους ιδεώδη στην πράξη) κατά την εισβολή τους στην πόλη 
για να την «απελευθερώσουν». 
 
Στην ετήσια έκθεσή της η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από καθεστωτικούς και αντικαθεστωτικούς, αλλά 
μιλιά, ούτε μια αράδα, για τις παραβιάσεις από το ΝΑΤΟ. 
 
Στη Λιβύη οι εισβολείς βομβάρδισαν το υδρευτικό δίκτυο της χώρας το 
οποίο είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στον κόσμο  
και στη συνέχεια βομβάρδισαν και το εργοστάσιο κατασκευής σωλήνων 
για να μην μπορεί να επισκευαστεί 
και καμία ανθρωπιστική οργάνωση όχι μόνον δεν το κατήγγειλε, αλλά 
ούτε καν το γνωστοποίησε. 
 
Έτσι μπορούσαν τα κανάλια να μιλούν για έλλειψη νερού στη Λιβύη λόγω 
δολιοφθοράς του δικτύου από τους «Κανταφικούς». 
 
Παιδιά σφάδαζαν αβοήθητα από τους 
πόνους στη Σύρτη, όταν ΝΑΤΟ και 
τάγματα της Μισράτα ισοπέδωναν 
σπίτια, νοσοκομεία, δίκτυα κοινής 
ωφέλειας και επί ένα μήνα είχαν 
αποκλείσει την πόλη από τροφή, 
φάρμακα, νερό, κ.α. και δεν βρέθηκε 
καμία ανθρωπιστική οργάνωση, 
καμία Unicef  να το καταγγείλει και 
να επιληφθεί. 
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Ο Eρυθρός Σταυρός γνωστοποίησε την κατάσταση και δήλωσε απλά ότι δεν 
μπορούσε να μπει στην πόλη επειδή «υπήρχαν εκατέρωθεν πυρά». 

Η πόλη ισοπεδώθηκε. Στη φωτογραφία φαίνεται το αποτέλεσμα της 
«ανθρωπιστικής» επέμβασης για την «προστασία» των αμάχων στην πόλη 
της Σύρτης.  

Η σιωπή των ανθρωπιστικών οργανώσεων συνεχίζεται και σήμερα που έχει 
τελειώσει ο πόλεμος. 
 

 Ο Ρόλος των ΜΚΟ στη Μεθόδευση για τον Πόλεμο 
στη Λιβύη 
 

 Ο Προαποφασισμένος Πόλεμος 

Ο πόλεμος στη Λιβύη, όπως τεκμηριώνεται στο ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ, κεφ. 3  είχε 
αναγγελθεί το 2001 μαζί με αυτόν σε άλλες χώρες, επικαιροποιήθηκε το 
2003  και είχε σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια ακόμα πιο παλιά. 

Χάρις στη σθεναρή αντίσταση σε δύο από τις χώρες αυτές, το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, ο πόλεμος στις άλλες χώρες που ήταν στη λίστα καθυστέρησε. 
 
Ήδη ο στόχος στο Ιράκ έχει επιτευχθεί, η χώρα έχει διαλυθεί, στο 
Αφγανιστάν έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, οπότε είχε έρθει η σειρά της Λιβύης. 
Τώρα που ο στόχος επετεύχθη και στη Λιβύη, η χώρα διαλύθηκε, όπως όλα 
δείχνουν έχει έρθει η σειρά της Συρίας και του Ιράν. 
 
Τη λίστα με τις χώρες σε αναμονή για εισβολή την είχε δημοσιοποιήσει  ο 
γνωστός Αμερικανός στρατηγός Wesley Clark σε συνέντευξή του στη 
γνωστή δημοσιογράφο Amy Goodman από το Democracy Νοw τον 
Μάρτιο του 2007 που ήταν στο προσκήνιο ο πόλεμος στη Σερβία, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9LTdx1nPu3k 

Καθώς το Democracy Νοw το παρακολουθούσαν πολλοί ξένοι αλλά και 
Έλληνες αναλυτές (ήταν μόνιμη αναφορά στην τηλεοπτική εκπομπή 
Inforwar) θα περίμενε κανείς ότι με την έναρξη των γεγονότων στη Λιβύη η 
συνέντευξη αυτή θα δημοσιοποιείτο ευρύτερα και θα κινητοποιούσε την 
αντίδραση στον πόλεμο αυτό. 
Κάτι τέτοιο, δυστυχώς δεν συνέβη. 

 Η Χρησιμοποίηση ΜΚΟ ως Πρόσχημα για τον Πόλεμο 

Η σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα ψηφίσματα για προστασία των 
αμάχων και δημιουργίας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων φάνηκε να είναι η 
ανταπόκριση του ΟΗΕ στην επείγουσα έκκληση από τον Λιβυκό Σύνδεσμο για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον LLHR, με έδρα την Ελβετία και εβδομήντα 
(70) άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Η έκκληση αυτή έγινε μέσω επιστολής που προσκομίστηκε στον ΟΗΕ για την 
ενεργοποίηση του άρθρου σχετικά με "την ευθύνη να προστατεύσει". 
Σ αυτήν ακριβώς την ενεργοποίηση προέβη ο ΟΗΕ. 
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Με την ενέργεια αυτή άνοιξε η κερκόπορτα για να μπορεί να επεμβαίνει η 
αυτοκρατορία σε οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί υπό το ανθρωπιστικό 
πρόσχημα, και όπως, όλα δείχνουν προετοιμάζεται για την επόμενη χώρα 
στη λίστα, τη Συρία.  

 Ποιες Είναι οι Πρωταγωνιστικές ΜΚΟ Δούρειοι Ίπποι 

Ανάμεσα στις οργανώσεις που συνυπέγραψαν ήταν 
βλ. http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1330815
&ct=9135143: 

 
-   το Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών (U.N.Watch), οργάνωση 
άσκησης πίεσης, το οποίο ιδρύθηκε (το 2001) και χρηματοδοτείται από 
την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή, 
βλ. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=UN_Watch 
 
-   το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Προώθηση της Δημοκρατίας (ΝΕD) το 
οποίο είναι γνωστό ότι χρηματοδοτεί κόμματα της αντιπολίτευσης σε 
διάφορες χώρες και παρέχει ειδική βοήθεια σε εξόριστους και 
αντιπάλους καθεστώτων που δεν είναι αρεστά στο State Department. 
Σύμφωνα με πολλούς λειτουργεί ως πράκτορας βοηθώντας τις μυστικές 
υπηρεσίες να ανατρέπουν αυτά τα καθεστώτα. 
 
-   ο Λιβυκός Σύνδεσμος LLHR που είχε την πρωτοβουλία της επείγουσας 
έκκλησης είχε άμεση διασύνδεση με τη Διεθνή Οργάνωση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γαλλία, η οποία είναι επίσημος συνεργάτης 
με το Αμερικανικό Ίδρυμα Προώθησης της Δημοκρατίας. 

Ο Λιβυκός σύνδεσμος είχε επίσης ιδιαίτερες διασυνδέσεις με τα μέλη του 
μεταβατικού συμβουλίου της Λιβύης, πολλά από τα οποία ήταν μέλη του, 
όπως παραδέχεται ο ίδιος ο εκπρόσωπός του με τα οποία είχε και 
προσωπική φιλία, βλ. 
http://www.youtube.com/watch?v=MmahzMfw6T4&feature=related  

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Sliman Bouchuiguir είναι σήμερα πρέσβης της 
νέας Λιβυκής κυβέρνησης στην Ελβετία.  
 

 Οι Υπόλοιπες ΜΚΟ 

Η πλειοψηφία των υπόλοιπων ΜΚΟ που υπέγραφαν ήταν ομάδων εξόριστων 
αντιφρονούντων,όπως: 

-   το Διευθυντήριο για τη Δημοκρατία στην Κούβα και  

-   άλλες παρόμοιες στην Kούβα, Κίνα, Βενεζουέλα Σουδάν, Ρωσία, Λιβύη και 
άλλα κράτη μη αρεστά στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 

Οι ομάδες αυτές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρηματοδοτούνται μέσω 
του ιδρύματος για την προώθηση της δημοκρατίας, (NED) από μυστικές 
υπηρεσίες. 
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Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες απ αυτές τις MKO δεν έχουν 
καμιά σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε στην ονομασία τους. 

 
Ενδεικτικές οργανώσεις από τη λίστα: 

- Παγκόσμια οργάνωση για την προώθηση του Προοδευτικού Εβραϊσμού 

- Καμπάνια του Ιωβηλαίου, Ελβετία 

- Ελβετικό Συμβούλιο της Ταμίλ Ιλάμ 

- Αμερικανικό κέντρο μελέτης του Ισλαμισμού 

- Αμερικανικό ίδρυμα για τις υποθέσεις του κόλπου (Gulf Affairs) 

- Αμερικανικό γραφείο Διεθνούς καθολικής επιμόρφωσης 

- Καταπράσινο τοπίο της Σιέρα Λεόνε 

- Ίδρυμα για την Κίνα του 21ου αιώνα 

- Διεθνής ένωση καταναλωτών Νεπάλ 

- Αναπτυξιακό κέντρο Καμερούν 

- Loksadhana για επαναδιαμόρφωση των χωριών στην Ινδία 

- Κέντρο εκπαίδευσης πολυμέσων στο Σουδάν 

- Ένωση γυναικών Ταϊλάνδης 

- Οργάνωση Biland Awdal (ποιότητα τροφίμων) Σομαλίας  

- Πολιτιστικό κέντρο Kwoto Σουδάν 

- Σουδανικό κέντρο εκπαίδευσης 

- Maghrebin Φόρουμ για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του Μαρόκου 

- Μηχανικοί του κόσμου, κ,ο,κ,- 

Στους υπογράφοντες την επιστολή είναι επίσης και  
-   οργανώσεις θυμάτων και συγγενών θυμάτων της δολιοφθοράς στο 
Λόκερμπι η οποία αποδόθηκε σε Λίβυους τρομοκράτες, ενώ τελικά 
απεδείχθη ότι ήταν "δουλειά" της CIA.     

 Όπως αναφέρεται σε άρθρο του γνωστού δημοσιογράφου Thierry Meyssan στο 
ανεξάρτητο δίκτυο Voltaire, 
βλ. http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/10/blog-post_513.html#.UQFf-
R1g8qM 

"Για την υπόθεση της επίθεσης του Λόκερμπι (21 Δεκέμβρη 1988, 270 θάνατοι) 
 οι ερευνητές προσδιόρισαν τον ιδιοκτήτη της βαλίτσας που περιείχε τη βόμβα και το 
μηχανισμό πυροδότησης μέσω της μαρτυρίας ενός Μαλτέζου εμπόρου που είχε 
πουλήσει το παντελόνι που βρισκόταν στην βαλίτσα-παγίδα.  
Η σκωτσέζικη δικαιοσύνη κατηγόρησε τότε δύο πράκτορες της Λιβύης, τον 
Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi και τον Al Amin Khalifa Fhimah. Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας επέβαλε κυρώσεις κατά της Λιβύης.  

Τελικά, για να αρθούν οι κυρώσεις, η Λιβύη συμφώνησε να εκδώσει τους δύο 
πράκτορες (ο πρώτος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ο δεύτερος αθωώθηκε) 
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και να πληρώσει αποζημίωση 2,7 δισ. δολάρια, ενώ συνέχιζε να διακηρύσσει τη 
πλήρη αθωότητά της. 

Tελικά, τον Αύγουστο του 2005, ένας από τους προϊσταμένους της σκωτσέζικης 
έρευνας δήλωσε ότι το κύριο αποδεικτικό στοιχείο, τον πυροκροτητή, τον είχε 
τοποθετήσει στον τόπο του ατυχήματος ένας πράκτορας της CIA.  

Στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας ο οποίος είχε αναλύσει το πυροκροτητή για 
λογαριασμό του δικαστηρίου παραδέχτηκε ότι ο ίδιος τον είχε κατασκευάσει 
πριν να τον τοποθετήσει η CIA στην περιοχή.  

Τέλος, ο Μαλτέζος καταστηματάρχης παραδέχθηκε ότι έλαβε 2 εκατομμύρια 
δολάρια για την ψευδομαρτυρία.  

Οι αρχές της Σκωτίας αποφάσισαν να επαναλάβουν την δίκη, αλλά η υγεία του 
Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi δεν το επέτρεπε. 

 

 Τι Προέκυψε από Συνέντευξη του Έχοντος την 
Πρωτοβουλία 

Όπως προκύπτει από τα βίντεο με τίτλο:΅ 

- Ψέμματα πίσω από τον "ανθρωπιστικό Πόλεμο στη Λιβύη" - "Δεν υπάρχει 
ένδειξη !!!- Μέρος 1 

- Ψέμματα πίσω από τον "ανθρωπιστικό Πόλεμο στη Λιβύη" - "Δεν υπάρχει 
ένδειξη !!!- Μέρος 2 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.youtube.com/watch?v=MmahzMfw6T4&feature=related 

ο εκπρόσωπος του Λιβυκού Συνδέσμου Sliman Bouchuiguir, σε συνέντευξή 
του λίγες μέρες μετά την επείγουσα έκκληση του για κινητοποίηση κατά της 
Λιβυκής κυβέρνησης  
σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι θα χρειάστηκε πολύ χρόνο και κόπο για 
να ενημερώσει και να συντονίσει όλες τις ΜΚΟ που συνυπογράφουν την 
επιστολή απάντησε ότι: 

«Δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνος και κόπος γι αυτό. Απλά οι 
οργανώσεις αυτές είχαν κληθεί στη συνεδρίαση του συμβουλίου και 
υπέγραψαν εκεί την επιστολή». 

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται οι 
κατηγορίες στην επιστολή του απάντησε μετά κάποιο διάστημα 
αμηχανίας ότι: 

«Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη γι αυτές» 

Αυτά που ισχυρίστηκε στην επιστολή του ήταν, είπε, αυτά που τον 
πληροφόρησαν γνωστοί του στη Λιβύη. 
 
Όπως απαντά σε άλλη ερώτηση του δημοσιογράφου, μέλη του Λιβυκού 
συνδέσμου ήταν πολλά μέλη του μεταβατικού συμβουλίου και μερικά από 
αυτά και προσωπικοί του φίλοι. 
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Στην πραγματικότητα τα μέλη αυτά του συνδέσμου έγιναν μέλη του 
μεταβατικού συμβουλίου αμέσως μετά την αποστολή της επιστολής στον 
ΟΗΕ. 

Ανάμεσα στα μέλη ήταν και ο Mahmoud Jibril που έγινε πρωθυπουργός 
και ο Ali Tarhouni που έγινε υπουργός οικονομικών και πετρελαίων του 
μεταβατικού συμβουλίου, γνωστός ως ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον στη 
Λιβύη. 

 

 Συμπερασματικά 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι  

 τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και η μετέπειτα πολεμική 
επιχείρηση στηρίχθηκαν απλά σε ανεπιβεβαίωτες εικασίες και μάλιστα 
αυτών που είχαν συμφέρον για αρπαγή της εξουσίας στη Λιβύη. 

Το ότι αυτά που καταλογίζονταν στην κυβέρνηση της Λιβύης ήταν 
ανυπόστατα κι ας προπαγανδίζονταν συνεχώς από τα ΜΜΕ καταδείχθηκαν 
από έρευνα ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων.  

Για σύντομη επισκόπηση των διαψεύσεων αυτών μπορεί να δει κανείς το 
σύντομο κατατοπιστικό άρθρο του Ν. Κατζηλάκη στην Ελευθεροτυπία,  
βλ. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=12/03/2011&id=258771 

Ο Καντάφι επανειλημμένα μίλαγε για την παραπληροφόρηση των ΜΜΕ και 
καλούσε τον ΟΗΕ να στείλει ανεξάρτητους παρατηρητές στη Λιβύη για να 
διαπιστώσει τα ψεύδη. 

Εντούτοις, ο ΟΗΕ αρνήθηκε. 

Προτίμησε να δώσει βάση στις ενστάσεις ατόμων και οργανώσεων που 
ήταν όλα και όλες εκτός της Λιβύης και μολονότι ο έχων την πρωτοβουλία 
δήλωνε επίσημα ότι οι κατηγορίες που επικαλείτο ήταν απλά εικασίες και 
οι υπόλοιποι υπέγραψαν επειδή απλά τους είπε να υπογράψουν. 
 
Η στάση αυτή του ΟΗΕ δεν θα έπρεπε να προβληματίσει; 
 
Σημειωτέον ότι επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχε συντάξει 
έκθεση που εκθείαζε την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Λιβύη και επρόκειτο να υπερψηφιστεί.  

Η υπερψήφισή της αναβλήθηκε λίγες μέρες πριν τα γεγονότα.  
Την έκθεση μπορεί να την δει κανείς στο 
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-
15.pdf 

Σε άρθρο των New York Times με τίτλο: "Η Υψηλή επίδοση της Λιβύης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα"στο οποίο σχολιάζεται η έκθεση του ΟΗΕ 
επισημαίνονται και οι θετικές αντιδράσεις πολλών χωρών ανάμεσα σε αυτές 
και του Κατάρ, του σημερινού εισβολέα της Λιβύης, βλ. 
http://www.nytimes.com/2011/03/06/weekinreview/06libya.html?_r=5& 

Όπως αναφέρεται: 
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"Το Κατάρ επαίνεσε το νομικό πλαίσιο της χώρας για την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και τον ποινικό της 
κώδικα που τα εγγυάται." 

Ενδεικτικό είναι επίσης και το γεγονός ότι η Λιβύη είναι από τις χώρες με 
το μικρότερο ποσοστό φυλακισμένων σε αντίθεση με τον εισβολέα της, 
τις ΗΠΑ, οι οποίες: 

-  είναι πρώτες στη λίστα, με έξι φορές μεγαλύτερο ποσοστό  
φυλακισμένων από τον μέσο όρο του κόσμου, βλ. 
http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-
23prison.12253738.html 

-  στις φυλακές της επικρατούν συνθήκες Αμπού Γκράιμπ, βλ. 
ντοκιμαντέρ του Channel 4, http://www.youtube.com/watch?v=7tJ9V_7mO-
E&feature=player_embedded 

και αυτές τις ημέρες πληροφορούμαστε ότι το κογκρέσο πρόκειται να 
ψηφίσει νόμο που θα δίνει το δικαίωμα στο στρατό να συλλαμβάνει όποιον 
θέλει σε όλο τον κόσμο και τις ΗΠΑ και να τον κρατά χωρίς να του απευθύνει 
κάποια κατηγορία και χωρίς κάποια εκδίκαση,  
βλ. http://www.washingtonsblog.com/2011/11/congress-to-vote-next-week-on-
explicitly-creating-a-police-state.html 

 

 Η Ελληνική ΜΚΟ που Συνυπέγραψε -
 Το "Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι" 

Ανάμεσα σ αυτούς που συνυπέγραψαν την επιστολή για κινητοποίηση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ήταν και ο Παναγιώτης Δημητράς, ως εκπρόσωπος 
του "Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι" (αρ. 48 στη 
λίστα των υπογραφών). 
Όπως και με τις άλλες οργανώσεις που υπέγραψαν και ο ρόλος αυτής της 
οργάνωσης φαίνεται αδιαφανής και προβληματικός. 

Μαζί με την οργάνωση "Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των 
Μειονοτήτων" της συζύγου του Ναυσικάς Παπανικολάτου,  
συνεπικουρούμενοι και από το Σκοπιανό ακροδεξιό κόμμα «ουράνιο τόξο»  
καταγγέλλουν συνεχώς το ελληνικό κράτος σε διεθνή συνέδρια και 
συσκέψεις και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για φαινόμενα αντισημιτισμού και 
κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στην Ελλάδα. 
 
Όπως φαίνεται από την ιστοσελίδα της οργάνωσης, «Το Ελληνικό 
Παρατηρητήριο» είναι μία από τις πέντε ΜΚΟ με ίδιο αντικείμενο που έχει 
ιδρύσει και  εκπροσωπεί ο Π. Δημητράς και η σύζυγός του. 

Οι πέντε οργανώσεις είναι: 

-   Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ)  
-   Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟΔΜ) 
-   Εταιρεία Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ) της οποίας η 
δραστηριότητα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων των παραπάνω 



 

91 
 

ΜΚΟ 
-   Το κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τις Μειονότητες στην 
Ευρώπη - Νοτιανατολική Ευρώπη (CEDIME-SE)  
-  Το Κονσόρτιουμ Πηγών Πληροφοριών για Μειονότητες (COMIR) 

 βλ. http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/profile.html 

 Αυτές οι πέντε ΜΚΟ με κοινό αντικείμενο υπογράφουν κατά κανόνα τις 
διεθνείς καταγγελίες για ρατσισμό και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων στην Ελλάδα παραπλανώντας ότι πρόκειται για πέντε 
διαφορετικές ομάδες δημιουργώντας έτσι την ψευδή εντύπωση για 
ευρεία βάση των καταγγελιών αυτών. 
 

Καρπός των άοκνων διεθνών καταγγελιών και παρεμβάσεων για τον 
αντισημιτισμό στην Ελλάδα από τον ιδρυτή αυτής της πεντακέφαλης ΜΚΟ 
φαίνεται να είναι το νομοσχέδιο ποινικοποίησης της γνώμης και της 
ιστορικής έρευνας που ήρθε στη δημοσιότητα τον περασμένο Μάρτιο. 
 
Οι μειονότητες τα δικαιώματα των οποίων παραβιάζει το ελληνικό κράτος 
κατά το «ελληνικό παρατηρητήριο» είναι κυρίως η Μακεδονική, η Τουρκική 
και η Αλβανική.  
Ανάμεσα στις παραβιάσεις αυτές είναι και η παρεμπόδιση της διδασκαλίας 
της Μακεδονικής, Τουρκικής και Αλβανικής γλώσσας. 
 
Μολονότι  τέτοιες μειονότητες δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος, 
αλλά ούτε και από άλλον διεθνή οργανισμό, η μόνη μειονότητα που 
αναγνωρίζεται στην Ελλάδα σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης είναι η 
Μουσουλμανική  (η οποία αντιπροσωπεύεται και στην ελληνική Βουλή),  
το Ελληνικό Παρατηρητήριο έχει κυκλοφορήσει πολυτελές βιβλίο με τίτλο 
«DENYING ETHNIC IDENTITY, the Macedonians of Greece (Μακεδόνες της 
Ελλάδος. Τους αρνούνται την εθνική τους ταυτότητα) 
στο οποίο εκθέτει την καταπίεση των μειονοτήτων αυτών και συντάσσει 
εκθέσεις παραβιάσεων οι οποίες υιοθετούνται μετέπειτα από το State 
Department. 

Ερωτήματα εγείρονται κατά πόσον ο "οίστρος" της οργάνωσης για τα θέματα 
αυτά είναι άσχετος με τα γνωστά σχέδια για κατακερματισμό των Βαλκανίων 
του βασικού χρηματοδότη της οργάνωσης και βασικού συντελεστή της 
μητρικής οργάνωσης του Διεθνούς Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του 
Ελσίνκι: του γνωστού κερδοσκόπου Σόρος. 
 
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης βασικός χρηματοδότης 
της είναι το Open Society Institute (ίδρυμα ανοιχτής κοινωνίας) του 
Σόρος.  
Ο ίδιος δε ο Σόρος συμπεριλαμβάνεται και στη μακρά λίστα αυτών που 
χρηματοδοτούν την διεθνή οργάνωση με πάνω από 100 χιλιάδες δολάρια.  

(Aλλοι χρηματοδότες στην κατηγορία αυτή είναι το ίδρυμα Rockefeller, το 
ίδρυμα Ford, ίδρυμα Levy and Shelby White για το οποίο υπάρχουν 
κατηγορίες για παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων, κάποιοι άλλοι που είναι και 
βασικοί χρηματοδότες του Human Rights Watch Ισραηλινών ενδιαφερόντων), 
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βλ. http://www.tideon.org/content/Ethnika_Themata/Skopiano/H_skopiani_prop
aganda.doc 

 
Ο Σόρος είναι επίσης και ο βασικός συντελεστής της μητρικής οργάνωσης 
του Διεθνούς Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, το παρακλάδι του οποίου στη 
Ρωσία έχει επανειλημμένα επίσημα κατηγορηθεί για διασυνδέσεις με 
βρετανούς πράκτορες και χρηματοδότηση από τη Βρετανική πρεσβεία. 

 
Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση ενός άλλου χρηματοδότη του ελληνικού 
παρατηρητηρίου, η σκοπιανή οργάνωση «Macedonian Human Rights 
Movement of Canada» με πρόεδρο τον Bill Nicholov ο οποίος σε δημόσιο 
φόρουμ  υποστήριζε ότι " 

η  Ελλάδα θα χάσει την Μακεδονία του Αιγαίου από τους «Mακεδόνες», τη 
Θράκη και την Κύπρο από την Τουρκία και την Ήπειρο από την Αλβανία και 
ότι στους Έλληνες θα απομείνει ο μικρός βράχος που ονομάζεται Αθήνα, η 
οποία είναι 50% αλβανική», βλ.  http://groups-
beta.google.com/group/alt.news.macedonia/msg/2e1b8a273b1af1b3?dmode=sourc
e  
Αυτή είναι εν ολίγοις η ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση που υπέγραψε την 
επείγουσα έκκληση για επέμβαση στη Λιβύη επιβεβαιώνοντας αυτά που 
απλά της είπαν να επιβεβαιώσει. 
Στη μαρτυρία αυτής της ΜΚΟ και των άλλων των παρόμοιων με αυτήν 
στηρίχθηκαν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που οδήγησαν στον πόλεμο στη Λιβύη.  
 
Αυτή είναι η πραγματικότητα των λεγόμενων διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ 
και των λοιπών που κουμαντάρουν τον κόσμο σήμερα. 
 
Πρόσθετες Πληροφορίες 

(1)   Ποιοί επιλέγονται ως επικεφαλής μεγάλων διεθνών ΜΚΟ  
 
Για να υπηρετηθεί η μυστική ατζέντα πολλών απ αυτές τις οργανώσεις 
επικεφαλής τους τίθενται άνθρωποι «ιδιαίτερων» προσόντων. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του επικεφαλής της Unicef. 
Με παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου επικεφαλής της Unicef ετέθη 
μέλος της οργάνωσης για την ηγεμονία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο 
οποίος είχε προταθεί ως επικεφαλής της CIA και είχε απορριφθεί για 
ηθικούς λόγους, βλ. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Intellibridge 

Φυσικά υπάρχουν και ΜΚΟ (όπως για παράδειγμα οι Γιατροί της καρδιάς) 
που τα κατά κανόνα αθόρυβα μέλη τους αφιερώνουν τη ζωή τους στην 
υπηρεσία δεινοπαθούντων ανθρώπων.  
Οι άνθρωποι αυτοί επωμίζονται εν πολλοίς δικά μας ανομήματα και ευθύνες 
και διασώζουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου γένους. 

Δεν μπορεί, όμως να παραβλέψει κανείς το πρόβλημα της ηγεσίας πολλών 
άλλων απ αυτές τις οργανώσεις και να μην διερωτηθεί για την κρυφή 
ατζέντα που ενδέχεται να υπηρετούν εκμεταλλευόμενοι το έργο των απλών 
μελών με το οποίο εξασφαλίζουν το κύρος και την καλό όνομα της 
οργάνωσης στην οποία ηγεμονεύουν. 
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 (2) Που πηγαίνουν τα λεφτά των δωρεών 
 
Πέραν από τις κρυφές ή φανερές κρατικές χρηματοδοτήσεις τους μερικές 
από τις οργανώσεις αυτές κατηγορούνται και για κατασπατάληση των 
χρημάτων δωρητών. 

Κάποιοι ίσως να θυμούνται τη μεγάλη καμπάνια της ΜΚΟ Αλληλεγγύη της 
εκκλησίας της Ελλάδας για συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης 
ανάγκης για το Ιράκ την εποχή της εισβολής των Αμερικανών στην οποία 
υπήρχε γενναιόδωρη ανταπόκριση. 
Λίγοι μάλλον θα πληροφορήθηκαν για τα σάπια κοτόπουλα που βρέθηκαν 
στα ψυγεία της οργάνωσης που τα προόριζαν για το Ιράκ και ότι τελικά οι 
δωρεές τους δεν έφθασαν ποτέ στον προορισμό τους. 

Πολλοί θα θυμούνται την τηλεοπτική καμπάνια πριν τρία περίπου χρόνια 
της κρατικής τηλεόρασης στην οποία συμμετείχε και η Unicef για 
συγκέντρωση χρημάτων για να ξαναχτιστεί ένα από τα σχολεία στην 
Παλαιστίνη που είχαν ισοπεδώσει οι Ισραηλινοί.  

Λίγοι γνωρίζουν ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, 1,2 εκ. δεν έχουν 
αποδοθεί ακόμη  
(Στην αρχή είπαν ότι δεν υπέγραφε ο αρμόδιος υπουργός της ΝΔ. Μετά είπαν 
ότι τελικά υπέγραψε ο αρμόδιος του ΠΑΣΟΚ. Και μετά σιωπή), 
βλ. http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/2010/12/blog-post_6992.html 

Ενδεικτικές είναι και οι παρακάτω αναφορές: 
 
-  Μόνο ένα λεπτό πήγε στην Αϊτή από κάθε δολάριο βοήθειας για τους 
σεισμοπαθείς", βλ. http://www.informationclearinghouse.info/article24518.htm 

- Το 90% της ξένης βοήθειας στο Αφγανιστάν πηγαίνει στους δυτικούς 
των ξένων αποστολών οι οποίοι διάγουν βασιλική ζωή σε σπίτια με μηνιαίο 
ενοίκιο 15000 USD απαιτώντας ιδιαίτερο μπάνιο για κάθε δωμάτιο του 
σπιτιού  
(μολονότι 77% των Αφγανών δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό), 
κυκλοφορώντας με αυτοκίνητα των 60000 USD και αμειβόμενοι με 250,000 
έως 500,000 USD το χρόνο, βλ. http://www.globalresearch.ca/  
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27.  Πώς Γράφεται η Ιστορία – Μια Ιστορική Μαρτυρία  

 Μια Ιστορική Μαρτυρία 

Από την ιστοσελίδα 
The Issues - Freedom Force International 

 

«Μετά από διαβουλεύσεις πολλών μηνών κατέληξαν ότι από όλες τις 
διαθέσιμες εκδοχές για την αλλαγή της πολιτικής και κοινωνικής στάσης 
των πολιτών υπήρχε μόνον μία που είχε επαληθευτεί ιστορικά. 

Αυτή η εκδοχή ήταν ο πόλεμος. Μόνον σε καιρό πολέμου, 
 επιχειρηματολόγησαν άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αποχωριστούν 
πράγματα που αγαπούν σε αντάλλαγμα της απεγνωσμένης ανάγκης τους 
και επιθυμίας για ασφάλεια απέναντι σε έναν θανάσιμο εχθρό. 
 
Και ο οργανισμός «Διεθνής Ειρήνη» δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι πρέπει να 
γίνει για να φέρει τις ηνωμένες πολιτείες σε πόλεμο. 

Είπαν, επίσης, ότι χρειάζονταν άλλες ενέργειες και αυτά ήταν τα ακριβή 
λόγια τους: “Πρέπει να εξουσιάσουμε την εκπαίδευση στις ηνωμένες 
πολιτείες”. 

Συνειδητοποίησαν ότι επρόκειτο για μεγάλη υπόθεση και γι αυτό 
συνεταιρίστηκαν με το ίδρυμα Rockefeller και το ίδρυμα Guggenheim να 
χρηματοδοτήσουν τον έλεγχο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τη 
διδασκαλία της ιστορίας. 

Ο πρώτος στόχος τους ήταν να ξαναγράψουν τα βιβλία ιστορίας και 
συζήτησαν επί μακρόν πώς να το κάνουν. 
 
Είπαν: «πρέπει να φτιάξουμε τη δική μας λίστα ιστορικών». 
Και εξηγείται πώς έφτιαξαν τη δική τους λίστα ιστορικών:  
 
«Διάλεξαν δώδεκα φοιτητές που ήθελαν να κάνουν διδακτορικό στην ιστορία. 
Μετά πήγαν στο ίδρυμα Guggenheim και είπαν: 

«Θα τους χορηγήσετε υποτροφίες και θα τους βοηθήσετε να πάρουν τα 
διδακτορικά τους ώστε να τους προωθήσουμε σε θέσεις ισχύος στον 
ακαδημαϊκό κόσμο;» 

Η απάντηση ήταν «Ναι» 

Αυτή η ομάδα των δώδεκα ιστορικών αποτέλεσε τον πυρήνα της 
Αμερικανικής Ένωσης Ιστορίας.  

 Κάποιοι Συνειρμοί 
Γίνεται πια κατανοητό γιατί μαθαίνουμε, π.χ. για «ανακάλυψη» της Αμερικής 
και όχι για υφαρπαγή της από τους αυτόχθονές της και κατακρεούργησή 
τους. 
Και οι «ανακαλύψεις» από τότε δεν έχουν τελειωμό. 



 

95 
 

 
Με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουμε σήμερα ότι όταν εκ του ασφαλούς ρίχνει 
κάποιος βόμβες σε αμάχους είναι πόλεμος και πολιτισμός και 
ηρωισμός, όπως είναι εκπολιτισμός οι κουκούλες και η εξαφάνιση του 
προσώπου των ανθρώπων, 
και ότι, τέλος πάντων, άλλο η πολιτισμένη προγραμματισμένη εκτέλεση 
ζώων και ανθρώπων με λευκομπλουζάδες και σωληνάκια και γάντια, 
με οθόνες, χρονόμετρα ακριβείας και όλα τα κομφόρ της τελευταίας 
τεχνολογίας με σήμα ποιότητας έγκυρων πολυεθνικών μέσα σε 
ολοκάθαρα προσεγμένα περιβάλλοντα με υπομονετικούς προσκεκλημένους 

και άλλο η εν θερμώ και χωρίς καμιά τεχνολογία και προετοιμασία 
εκτέλεση μέσα σε λεκιασμένα φυσικά περιβάλλοντα χωρίς έντεχνο 
ντεκόρ στον λεγόμενο "τρίτο" κόσμο που προκαλεί απέχθεια και θύελλα 
διαμαρτυριών στους κατοίκους και τα ΜΜΕ του πολιτισμένου ¨πρώτου " 
κόσμου. 
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Δ.  ΠΟΙΟΙ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ  

    ΠΩΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 
 

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο δεν μπορεί να βρει που 
πήγαν $8.7 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράκ.  

Το ποσόν αποτελεί το 96% του συνολικού ποσού !!!! 
 hreuters.com/article/2010/07/27/us-iraq-usa-spending-idUSTRE66Q55620100727  

(U.S. can't account for $8.7 billion of Iraq's money: audit Reuters) 
 
 

«Αυτή δεν είναι πλέον κυβέρνηση των ανθρώπων, 
από τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους, αλλά 

κυβέρνηση των εταιριών, από τις εταιρίες και για τις εταιρίες» 

Αμερικανός Πρόεδρος Rutherford B. Hayes 

 
 

« Κάθε φορά που ανατινάζεται ένας αγωγός στη Βασόρα, 
κάθε φορά που η Τεχεράνη απειλεί να 

διακόψει την παραγωγή, η τιμή του πετρελαίου πηδά. 
Οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις πετρελαίου είχαν κέρδος $113 

δισεκατομμύρια το 2005 – έναντι των $34 δισεκατομμυρίων το 2002 
πριν από την επιχείρηση «απελευθέρωσης» του Ιράκ. Με άλλα λόγια, 

είναι ένας καλός πόλεμος για το μεγάλο πετρέλαιο». 

The Guardian 22.3.2006 

 

 
17.7.09 

28.  Μια Ομολογία - Οι Εταιρίες και τα Πραξικοπήματα  
 
Το 2005 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του εκδοτικού οίκου Berrett-Koehler 
Publishers Inc με τίτλο: «Μαρτυρίες ενός οικονομικού εκτελεστή» 
("Confessions of an Economic Hit Man” ). 

Ο συγγραφέας του John Perkins εργαζόταν ως στέλεχος εταιρειών 
συμβούλων και περιγράφει το παιχνίδι, όπως το ονομάζει, που παίζουν οι 
εταιρείες αυτές σε ανίερη συμμαχία με τους κρατούντες στις ΗΠΑ κατά 
χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου. 
 
Όπως αναφέρει το παιχνίδι παίζεται μ αυτόν τον τρόπο: 

- Εταιρείες συμβούλων στελεχώνονται με ανθρώπους που η εργασία τους 
είναι να προσελκύσουν έναν ξένο αρχηγό κράτους και να τον οδηγήσουν 
να καταχρεωθεί.  

Το πετυχαίνουν διογκώνοντας τους προϋπολογισμούς σε μεγάλα 
προγράμματα όπως φράγματα και συστήματα ηλεκτροδότησης που 
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προτείνουν. 
Η εξόφληση γίνεται με δύο τρόπους. Η ξένη χώρα αναθέτει τα έργα σε 
αμερικανικές κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες πραγματοποιούν μεγάλα 
κέρδη.  

Ο αρχηγός του κράτους, όντας καταχρεωμένος είναι υποχρεωμένος να 
υποταχθεί στις ΗΠΑ και να κάνει ό,τι του λένε.  

Αν αποδειχθεί πάρα πολύ ανεξάρτητος ή πάρα πολύ τίμιος να δεχτεί να 
δωροδοκηθεί, θα απομακρυνθεί από την εξουσία, είτε με πραξικόπημα 
είτε με ατύχημα. 

Αναρίθμητα είναι τα παραδείγματα των ανοικτών και καλυμμένων 
επεμβάσεων των ΗΠΑ (και όχι μόνον) σε χώρες στις οποίες διακυβεύονταν 
τα συμφέροντα της επιχειρηματικής ελίτ με την οποία είναι, ιδιαίτερα 
σήμερα, αναπόσπαστα συνδεδεμένοι οι κρατούντες των μεγάλων χωρών. 

Εθνικιστές αρχηγοί κρατών που δεν δέχονται να απεμπολήσουν τον 
εθνικό πλούτο των κρατών τους υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών 
χαρακτηρίζονται κακοποιοί και κινητοποιείται ολόκληρος μηχανισμός 
προπαγάνδας για την πειθώ των πολιτών ώστε να μην διαμαρτυρηθούν σε 
περίπτωση ανοιχτής επέμβασης για την αποκαθήλωσή τους. 
 
Μία από τις πολλές καλυμμένες επεμβάσεις με επίκαιρο ενδιαφέρον είναι η 
αντικατάσταση με πραξικόπημα εμπνεύσεως της CIA του δημοκρατικά 
εκλεγμένου ιρανού εθνικιστή Mohammed Mossadegh, με το Σάχη γιατί 
αρνήθηκε την εκμετάλλευση του ιρανικού πετρελαίου από τις δυτικές 
εταιρίες. 
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29.   Διασύνδεση Πολέμων και Ενεργειακών Κολοσσών 
 

"Ο συνταγματάρχης Καντάφι αποδείχθηκε προβληματικός  
εταίρος για τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, ζητώντας κάθε τόσο  

τέλη και φόρους και θέτοντας περιορισμούς και απαιτήσεις.  
Μια νέα κυβέρνηση με στενούς δεσμούς με το ΝΑΤΟ θα  

μπορούσε να είναι εύκολος συνεργάτης για τα δυτικά έθνη. 
Μερικοί ειδικοί λένε ότι οι εταιρείες πετρελαίου θα μπορούν 

 να βρουν πολύ περισσότερο πετρέλαιο στη Λιβύη από 
 ό, τι ήταν σε θέση κάτω από τους περιορισμούς  
της κυβέρνησης Καντάφι  (Συζήτηση στο ΝΑΤΟ) 

http://www.independent.co.uk/voices/commentators/patrick-
cockburn-why-the-west-is-committed-to-the-murderous-rebels-in-

libya-2329161.html 

 

Αναλυτικά στοιχεία για τη διασύνδεση πολέμων και εταιριών πετρελαίου 
βρίσκει κανείς στο βιβλίο του Γ. Δελαστίκ: «Αποκάλυψη Τώρα - Μέση 
Ανατολή, Πετρέλαια και Ισλάμ», έκδοση Λιβάνη 2001. 
 
Μια εναλλακτική εξιστόρηση των δύο παγκοσμίων πολέμων και των 
μετέπειτα συρράξεων ως τη μυστική ιστορία των πολυεθνικών ενεργειακών 
κολοσσών οι οποίοι δημιούργησαν και χειρίστηκαν τα γεγονότα στον 20ο και 
21ο αιώνα και τη διασύνδεσή τους με το «εκπαιδευτικό-ερευνητικό 
σύμπλεγμα»  
μπορεί να δει κανείς στο βιβλίο του Marshall Douglas Smith με τίτλο: 
«BLACK GOLD HOT GOLD - The Rise of Fascism in the American Energy 
Business « (ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΥΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣ – Η άνοδος του φασισμού 
στις Αμερικανικές Εταιρίες Ενέργειας) , βλ.  
http://loveforlife.com.au/content/08/08/25/black-gold-hot-gold-rise-fascism-
american-energy-business-marshall-douglas-smith-0 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

PART ONE -- World War I  

PART TWO -- World War II  

PART THREE -- Viet Nam "War"  

PART FOUR -- The Nuclear Age  

PART FIVE -- WTC, Towers of Siloam  
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30.  Η Εμπλοκή Κατασκευαστικών Κολοσσών, η Τεράστια  
       Ισχύς τους και οι Πακτωλοί Χρημάτων που  
       Αποκομίζουν 
        

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, o κατασκευαστικός  
κολοσσός Bechtel έχει μαζέψει ολόκληρο πακτωλό χρημάτων  

από τον πόλεμο στο Ιράκ στη διενέργεια του οποίου  
συνέβαλαν τα στελέχη της εταιρίας. 

Μας δίνεται η εντύπωση ότι η Bechtel είναι ισχυρότερη  
από τον αμερικανικό στρατό. 

Δεν επιθεωρεί ούτε αξιολογεί κανείς την εργασία της.» 

Δρ Nabil Khudair Abbas, από το Υπουργείο Παιδείας 
της νέας ιρακινής κυβέρνησης 

 
«Ενώ οι εταιρίες Halliburton και Boeing αποκόμιζαν το 2003 

 από 10 δις, οι αμερικανικές δυνάμεις πήγαιναν στο Ιράκ 
χωρίς ειδικά προστατευτικά γιλέκα και μη θωρακισμένα οχήματα» 

Ίαν Ουίλλιαμς, συγγραφέας 

 

Μολονότι οι διασυνδέσεις πολεμικής βιομηχανίας και πολεμικών συρράξεων 
είναι ευρέως γνωστές, καθώς κι αυτές των ενεργειακών κολοσσών, 
οι αντίστοιχες διασυνδέσεις κατασκευαστικών κολοσσών και πολεμικών 
συρράξεων δεν είχαν τύχει ευρείας δημοσιότητας. 

Παρά την καταγγελλόμενη στο αμερικανικό κογκρέσο ήδη από το 1915 
εμπλοκή κατασκευαστικών εταιρειών στη δημιουργία πολεμικού κλίματος, 
(κεφ. 22) και την από το 1925 καταγγελία Αμερικανού αρχιστρατήγου για τα 
υπέρογκα κέρδη αρκετών κατασκευαστικών εταιριών της εποχής (κεφ. 2),  
οι διασυνδέσεις κατασκευαστικών εταιρειών και πολεμικών συρράξεων 
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν 
και το Ιράκ. 

Πακτωλό χρημάτων από τον πόλεμο στο Ιράκ αποκόμισαν οι 
κατασκευαστικοί κολοσσοί Bechtel, συμφερόντων του Donald 
Rumsfeld στην οποία ανατέθηκε η ανασυγκρότησή του Ιράκ  

και η (γνωστή με πολλά και ποικίλης φύσεως δημοσιοποιημένα σκάνδαλα)  
Halliburton, συμφερόντων του αμερικανού αντιπροέδρου Cheney  με 
πολλές θυγατρικές κατασκευαστικές εταιρίες οι οποίες ανέλαβαν 
την κατασκευή της «μικρής Αμερικής» μέσα στο Ιράκ αποτελούμενης από 
106 αμερικανικές βάσεις καθώς και τις εγκαταστάσεις στο Γκουαντάναμο. 
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 Η Εταιρία Βechtel  
Η Bechtel από το 1898 που ιδρύθηκε χρησιμοποιούσε ως εργάτες 
μουσουλμάνους, κινέζους και έγκλειστους στις αμερικάνικες φυλακές.  

Ο βίος και η πολιτεία της είναι αντικείμενο δύο βιβλίων: 

- του δημοσιογράφου Jeffrey St. Clair με τίτλο «Grand Theft Pentagon 
:Tales of Corruption and Profiteering in the War on Terror» (Μεγάλη 
Κλοπή του Πενταγώνου: Ιστορίες Διαφθοράς και κερδοσκοπίας στον 
Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας) 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1567513360/counterpunchmaga 

 
- του δημοσιογράφου Leon McCartney's με τίτλο: «Friends In High Places: 

The Bechtel Story : The Most Secret Corporation and How It Engineered 
the World» (Φίλοι σε Υψηλές Θέσεις: Η ιστορία της Bechtel: Η πιο 
Μυστική Εταιρία και πως Κουμάνταρε τον Κόσμο) 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0345360443/counterpunchmaga 

-   

 Στελέχη της Εταιρίας 

Τα στελέχη προέρχονται από το Πεντάγωνο, το υπουργείο εξωτερικών, το 
υπουργείο εσωτερικών, την Παγκόσμια Τράπεζα... 

Στελέχη της Bechtel έχουν διατελέσει: 

- πρώην αρχηγός της Επιτροπής ατομικής ενέργειας,  

- πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στη Σαουδική Αραβία,  

- προϊστάμενος του γραφείου κατασκευών του Πενταγώνου,  

- πρώην δημοκρατικός γερουσιαστής,  

- πρώην διευθυντής της CIA.... 

Σημερινός αντιπρόεδρός της είναι στρατηγός τεσσάρων αστέρων οποίος 
υπηρέτησε ως αρχηγός της ατλαντικής αποστολής και ως στέλεχος του 
ΝΑΤΟ, ειδικός σύμβουλος του Bill Clinton για την κεντρική Ασία για 
θέματα αποθεμάτων πετρελαίου και διαδρομών των αγωγών και αργότερα 
επί Μπους και Donald Rumsfeld στο υπουργείο εθνικής αμύνης επί 
υπουργίας του διαβόητου «αρχιγερακιού» Richard Perle. 

Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος πρώην στελεχών της Bechtel τα οποία 
ιδιαίτερα επί προεδρίας του Ρήγκαν αλλά και του Μπους τοποθετήθηκαν σε 
ιδιαίτερα υψηλές και εμπιστευτικές θέσεις ακόμη και ως προϊστάμενοι των 
μυστικών υπηρεσιών. 

Ενδεικτική των αθέμιτων διασυνδέσεων αναφέρεται η περίπτωση 
του προέδρου της Bechtel George Shultz o οποίος διετέλεσε μετά 
γραμματέας της κυβέρνησης του Ρήγκαν. 

 Το Σλόγκαν της Εταιρίας 

Το μυστικό σλόγκαν του ιδρυτή της Bechtel  (Stephen Bechtel) είναι: 
"Υπάρχουμε για να βγάζουμε χρήμα παρά για να φτιάξουμε πράγματα". 
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 Ο «Πατριωτισμός» της Εταιρίας 

Μετά τα γεγονότα την ενδεκάτη Σεπτεμβρίου του 2001, ώρες μετά την 
επίθεση στο Πεντάγωνο,  
ο Donald Rumsfeld απαίτησε τον βομβαρδισμό του Ιράκ, 

ο δε Shultz, πρώην πρόεδρος της Bechtel έκανε δημόσια καμπάνια για 
πόλεμο κατά του Ιράκ ιδρύοντας την «Επιτροπή για την Απελευθέρωση 
του Ιράκ». 

 και το Ιστορικό της  

Μετά την επανάσταση στο Ιράν η Bechtel εκδιώχθηκε από το Ιράν και 
συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο του Ιράκ κατά του Ιράν.  

Διόρισε ειδικό απεσταλμένο της στο Σαντάμ Χουσεΐν τον Donald Rumsfeld  
για να πείσει τον Σαντάμ να υποστηρίξει το σχέδιο της Bechtel για 
κατασκευή αγωγού από το Ιράκ μέχρι την Aqaba της Ιορδανίας. 

Ο Rumsfeld είχε σειρά συνομιλιών για το θέμα με τον Σαντάμ και τον 
αναπληρωτή πρωθυπουργό Tariq Aziz,  
εν μέσω των πιο αιματηρών γεγονότων του πολέμου Ιράν/Ιράκ και ενώ ήταν 
πασίγνωστο ότι ο Σαντάμ χρησιμοποιούσε δηλητηριώδη αέρια. 
 
Δύο δεκαετίες μετά όταν άρχισε η ρητορική του ενάντια στο Σαντάμ, ο 
Rumsfeld υποστήριξε ότι το ταξίδι του στη Βαγδάτη ήταν μια ηρωική και 
ενάρετη αποστολή, για κατάπαυση των εγκλημάτων του Σαντάμ.  
Ο Σαντάμ όμως είχε προβλέψει και είχε καταγράψει τις συνομιλίες οι 
οποίες δεν ευώδωσαν. 
 

 Εταιρία Halliburton 

Εκτός από την Bechtel, πολύ γνωστή με πολλά και ποικίλης φύσεως 
δημοσιοποιημένα σκάνδαλα, είναι τα τελευταία χρόνια και η Halliburton, 
επίσης αμερικανική εταιρία (συμφερόντων του αμερικανού αντιπροέδρου 
Cheney) με πολλές θυγατρικές κατασκευαστικές εταιρίες, κατά κύριο λόγο 
αναδόχους πολεμικών εγκαταστάσεων και βάσεων, όπως των 
εγκαταστάσεων στο Γκουαντάναμο και της υπό κατασκευή «μικρής 
Αμερικής» μέσα στο Ιράκ αποτελούμενης από 106 αμερικανικές βάσεις. 
 
Όπως γράφει ο Αχιλλέας Φακατσέλης (Ελευθεροτυπία 26.2.2006): 

«Όταν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά κατεδάφιζαν το Ιράκ για τον 
«εκδημοκρατισμό» του, η υπόσχεση ανοικοδόμησης ανακάτευε την τράπουλα 
των επιχειρημάτων και έδινε χρόνο για να ολοκληρωθεί η καταστροφή. 
Σήμερα, κι ενώ αναγγέλθηκε η κατάργηση της κρατικής υπηρεσίας που είχε 
αναλάβει την πολυδιαφημισμένη ανοικοδόμηση της χώρας, η προπαγάνδα 
δεν μπορεί πλέον να σιγάσει μια άλλη πραγματικότητα, που βάζει τα θεμέλια 
της μόνιμης παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ. 

Πρόκειται για την ανέγερση της «Μικρής Αμερικής του Ιράκ», ενός 
εκτεταμένου δικτύου 106 στρατιωτικών αμερικανικών βάσεων εντός της 
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ιρακινής επικράτειας, που θα εξυπηρετεί τις στρατηγικές προτεραιότητες των 
ΗΠΑ, και στην ευρύτερη περιοχή. 

Πράγματι, οι βάσεις αυτές καλύπτουν εκτάσεις που σε μερικές περιπτώσεις 
φθάνουν και τα 20-35 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περικλείονται από τείχη 
ύψους 5 μέτρων και συνθέτουν το ειδυλλιακό τοπίο μιας υπερσύγχρονης 
αμερικανικής κωμόπολης, που διαθέτει υπόγειο οδικό δίκτυο, συνήθεις 
αλυσίδες φαστφουντάδικων, γήπεδα γκολφ, κέντρα ψυχαγωγίας, αίθουσες 
κινηματογράφων, συν ειδικά κέντρα ανάκρισης και KBR-Land. Στην 
πραγματικότητα είναι ένα έργο που κόβει την ανάσα: ανάμεσα στα ερείπια, 
ξεφυτρώνουν ολόκληρες πόλεις-κράτη» 
 
Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η ανάθεση από την υπηρεσία εσωτερικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ στις θυγατρικές της Kellogg, Brown and Root : 
η κατασκευή στρατοπέδων συγκέντρωσης ως προσωρινών κέντρων 
κράτησης αλλοδαπών τα οποία, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα, μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν επίσης «ως ανάπτυξη ενός σχεδίου αντίδρασης σε 
μια εθνική έκτακτη ανάγκη». 

 
 Ο Ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός Κολοσσός ΑΒΒ, ο Rumsfeld 

και οι Πυρηνικοί Αντιδραστήρες της Βόρειας Κορέας 
 

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν εντάξει την Βόρεια Κορέα στον λεγόμενο «άξονα του 
κακού» και εκτοξεύουν απειλές για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ήταν ο 
Ευρωπαϊκός Κολοσσός ΑΒΒ με έδρα τη Ζυρίχη και πρόεδρο τον Donald 
Rumsfeld μέσω του οποίου οι ΗΠΑ πούλησαν στην Βόρεια Κορέα 
Πυρηνική Τεχνολογία, λίγο πριν ο Rumsfeld μεταβεί στο Ιράκ για να 
πουλήσει στον Σαντάμ Χουσείν βιολογικά όπλα. 

Η ΑΒΒ υπέγραψε συμβόλαιο ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με την 
Βόρεια Κορέα το 2000, λίγο πριν ο Rumsfeld εγκαταλείψει την προεδρία της 
εταιρείας και ενταχθεί στην κυβέρνηση του Μπους, βλ. 
http://www.commondreams.org/headlines03/0221-08.htm 

. 
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17.7.09 

31.   Μερικά Ακόμη Παραδείγματα 

 Οι Πόλεμοι του Οπίου 

Ίσως η πιο γνωστή παλιά περίπτωση πολέμου χάριν επιχειρηματικών 
συμφερόντων, εν προκειμένω, της εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών 
βρετανικών συμφερόντων προέκυψε όταν ο Κινέζος αυτοκράτορας 
κατέστησε σαφές στη βασίλισσα της Αγγλίας ότι η Κίνα ήταν αυτάρκης 
και δεν ενδιαφερόταν για εμπορικές συναλλαγές.  

Η απάντηση ήταν…το όπιο. 
 
Με το λαθρεμπόριο του οπίου εκατομμύρια κινέζοι εθίστηκαν στα ναρκωτικά 
με συνεπακόλουθο τη διαφθορά του κρατικού μηχανισμού ώσπου ο 
αυτοκράτορας αποφάσισε να κυνηγήσει τους λαθρέμπορους. 

Συνέπεια της κίνησης αυτής ήταν ο πρώτος πόλεμος οπίου (1839-42) και ο 
δεύτερος πόλεμος του οπίου (1856-1860), με τους βρετανούς 
συνεπικουρούμενους και από τους Γάλλους. 

Την ήττα της Κίνας ακολούθησαν νομιμοποίηση των εισαγωγών του 
οπίου, εξοντωτικές πολεμικές αποζημιώσεις, γενικευμένη εξαθλίωση του 
κινεζικού πληθυσμού, απομόνωση της Κίνας για έναν και πλέον αιώνα από 
το διεθνές εμπορικό παιχνίδι μέχρι τις αρχές του 21 αιώνα και εγκατάσταση 
δυτικών πολυεθνικών εταιρειών. 

Η ιστορία επαναλήφθηκε και πρόσφατα.  

Τεράστια είναι τα οφέλη που αποκόμισε το καρτέλ της ηρωίνης από τον 
πρόσφατο πόλεμο στο Αφγανιστάν σε μια περίοδο κατά την οποία οι 
Ταλιμπάν άρχιζαν να ξεριζώνουν τις φυτείες της «παπαρούνας», βλ. -Britain 
and U.S. Protecting the Biggest Heroin Crop of all Time 

 Οι Εταιρείες Βayer-BASF-Hoechst (Farben) και τα Ναζιστικά 
Πειράματα και Κρεματόρια 

 
Όπως δημοσιοποίησε ο οργανισμός AHRP (συμμαχία για την προστασία της 
έρευνας σε ανθρώπους),  

τα απάνθρωπα ιατρικά πειράματα που πραγματοποιούνταν στα στρατόπεδα 
θανάτου της ναζιστικής Γερμανίας ήταν αναπόσπαστο μέρος του γιγάντιου 
καρτέλ χημικών προϊόντων IG Farben που κυριαρχούσε στον κόσμο των 
χημικών κατά το ξέσπασμα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και η οποία 
παρασκεύαζε το αέριο Ζyklon-B για τα κρεματόρια στο Άουσβιτς. 
Η Farben διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ. 

Ένας από τους ιεραρχικά ανώτερους ανθρώπους της Farben, ο Μαx Ilgner, 
ήταν ένστολο μέλος της Γκεστάπο.  

Mέλος του διοικητικού συμβουλίου της Farben ήταν ο θείος του Hermann 
Schmitz ο οποίος φιλοδοξούσε να «δημιουργήσει ένα παγκόσμιο φασιστικό 
κράτος, κατά προτίμηση, χωρίς πόλεμο». 
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Στο τέλος του πολέμου ο Fritz Ter Meer, το υψηλότερο στέλεχος στην 
επιστημονική και εκτελεστική ιεραρχία της Farben δικάστηκε για 
εγκλήματα πολέμου. 

Βρέθηκε ένοχος, αλλά καταδικάστηκε μόνο σε επτά έτη φυλάκισης. 

Μετά την αποφυλάκισή του διετέλεσε πρόεδρος του ελεγκτικού 
συμβουλίου της Bayer, η οποία μαζί με την BASF και την Hoechst ήταν οι 
αρχικές κύριες εταιρίες της Farben. 

Με διάταγμα του πρώτου Αμερικανού κατοχικού διοικητή του Ιράκ στα 
πλαίσια της «εκδημοκρατικοποίησής» του θα είναι υποχρεωτικά της Bayer 
και των άλλων εταιριών όπως της Monsanto και της Dow Chemicals οι 
σπόροι που θα σπείρονται στο Ιράκ για 20 χρόνια. 

Σύμφωνα με έκθεση του Foreigh Policy in Focus, το διάταγμα αυτό προωθεί 
στο Ιράκ «την απελευθέρωση της διακίνησης γενετικά τροποποιημένων 
σπόρων». 

 Οι Εταιρείες Farben και British Metal Corporation και η 
Χρηματοδότηση του Χίτλερ 

Βιομήχανοι και τραπεζίτες χρηματοδότησαν την άνοδο του Χίτλερ στην 
εξουσία το 1933 και μετά τη δημιουργία της πολεμικής μηχανής του  
διοχέτευαν τα χρήματα μέσω της ιδιωτικής τράπεζας Delbruck Schicler 
Bank η οποία ήταν θυγατρική της Metallgesellschaft AG, της μεγαλύτερης 
εταιρίας μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων της Γερμανίας η οποία ήταν 
συνιδιοκτησία της ΙG Farben και της Βritish Metall Corporation. 

Ο διευθυντής της Metall χρημάτισε υπουργός Οικονομικών και μέλος του 
Πολεμικού Συμβουλίου του Τσώρτσιλ. 

 Οι Εταιρείες Βayer και Upjohn Corporation, οι 
Ιεραποστολικές Γενοκτονίες και τα Αποτρόπαια Πειράματα 
του Joseph Mengele 

Είναι τα εργαστήρια της Βayer και της Upjohn Corporation (και του 
Πανεπιστημίου Cornell της Νέας Υόρκης και Bristol στις Συρακούσες) στα 
οποία οι διαβόητοι Μengele και Ewen Cammeron, ψυχίατρος του Μόντρεαλ, 
χρησιμοποιούσαν φυλακισμένους, ασθενείς ψυχιατρείων και παιδιά 
ιθαγενών από οικοτροφεία και ιεραποστολικά σχολεία για πειράματα 
σχετικά με την εξάλειψη και αναμόρφωση της μνήμης και της 
προσωπικότητας μέσω των μεθόδων που χρησιμοποιούσαν ιεραποστολικά 
σχολεία, όπως βασανισμοί για πρόκληση τραυματικών εμπειριών, φάρμακα 
και ηλεκτροσόκ. 
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Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 

 

24.9.10 

32.  Μια Ενοχλητική Ομιλία στον ΟΗΕ 
 

«Προφανώς το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
 μόνο για τη διασφάλιση της ασφάλειας και των δικαιωμάτων 

 ορισμένων μεγάλων δυνάμεων. 
Όταν αυτοί που υφίστανται επίθεση έχουν αποδεκατιστεί  

 από τους βομβαρδισμούς, το Συμβούλιο Ασφαλείας  
πρέπει να παραμείνει αδιάφορο  

και να μην κάνει ούτε έκκληση για κατάπαυση του πυρός. 

Δεν είναι αυτό τραγωδία ιστορικών διαστάσεων για το Συμβούλιο 
Ασφαλείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση  

της ασφάλειας των χωρών; 

 Η επικρατούσα κατάσταση σύγχρονων παγκόσμιων  
Αλληλεπιδράσεων είναι τέτοια που ορισμένες δυνάμεις  

εξομοιώνουν τους εαυτούς  τους με τη διεθνή κοινότητα  
και θεωρούν τις αποφάσεις τους υπερισχύουσες  

αυτών των άλλων180 χωρών. 

Θεωρούν τους εαυτούς τους κυρίους και κυβερνήτες  
ολόκληρου του κόσμου και τα άλλα έθνη μόνο δεύτερης  

κατηγορίας στην παγκόσμια τάξη.  
 

Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι αν οι κυβερνήσεις  
των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι  
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας διαπράξουν επίθεση,  

κατοχή ξένης χώρας και παραβίαση του διεθνούς δικαίου  
ποιο από τα όργανα του ΟΗΕ μπορεί να τις υποχρεώσει  

να λογοδοτήσουν;  
Μπορεί ένα Συμβούλιο στο οποίο είναι προνομιούχα μέλη 

 να επιληφθεί με τις παραβιάσεις τους; 
Έχει αυτό συμβεί ποτέ; 

Στην πραγματικότητα επανειλημμένα έχουμε δει το αντίθετο. 
. 

Εάν έχουν διαφορές με ένα έθνος ή κράτος,  
το σέρνουν  στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ως ενάγοντες,  

αναθέτουν στον εαυτό τους ταυτόχρονα το ρόλο  
του εισαγγελέα, του δικαστή και εκτελεστή. 

Είναι αυτή μια δίκαιη κατάσταση;» 

Από Ομιλία στον ΟΗΕ το 2006 του Ιρανού Προέδρου 
http://www.informationclearinghouse.info/article26437.article26437 
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1.4.11 

33.  Μια Απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Νομικών   
       (Υποτιθέμενη) 
 
«Επαναπροσδιορισμός του νομικού όρου προστασία των 
αμάχων»  
 
Στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: 
 

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επανειλημμένα καταστρατήγηση 
της διάταξης του διεθνούς δικαίου περί προστασίας των αμάχων. 

Ως νομικοί επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της τήρησης του 
δικαίου, πριν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την επιβολή κυρώσεων για 
την καταστρατήγηση αυτή επιθυμούμε να αποσαφηνίσουμε την έννοια των 
αμάχων και της προστασίας τους. 

Ετυμολογικά άμαχος είναι αυτός που δεν μάχεται. Αυτός που δεν θέλει αλλά 
και αυτός που δεν μπορεί να μάχεται γιατί δεν έχει τα μέσα για μάχη. 

Όπως όλες οι έννοιες και η έννοια του αμάχου είναι σχετική.  

Αυτός που αντιστέκεται προτάσσοντας τα χέρια του είναι άμαχος έναντι 
εκείνου που τον απειλεί με μαχαίρι, αυτός που αντιστέκεται με τόξο είναι 
άμαχος έναντι εκείνου που τον απειλεί με πυροβόλο όπλο. 

Στις μονομαχίες της παλιάς εποχής δεν εννοείτο μονομαχία με άνισα μέσα. Οι 
αντιμαχόμενοι όφειλαν να χρησιμοποιούν μέσα ίδιας δυναμικότητας. 
Δεν μάχονταν ο ένας με τόξο και ο άλλος με πυροβόλο.  

Εθεωρείτο ατιμία. 

Σήμερα, δυστυχώς, παρατηρούμε μια υπόστροφη εξέλιξη της ανθρωπότητας 
στον τομέα αυτό. 
Γινόμαστε μάρτυρες μιας ανιστόρητης κατάστασης.  
Μιας ανιστόρητης ατιμίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 

Οι αντιμαχόμενοι όχι μόνον δεν διαθέτουν ίδιας δυναμικότητας μέσα αλλά 
στερούν από τον αντίπαλο κάθε δυνατότητα αντιπαράθεσης. 
Επιτίθενται από ψηλά. Βομβαρδίζουν από αέρος. 

Οι βομβαρδιζόμενοι, απλοί πολίτες ή ένστολοι είναι άμαχοι. Χωρίς ή με 
πυροβόλα όπλα, δεν έχουν το μέσον να αντιπαρατεθούν. 
Οποιοσδήποτε εναέριος βομβαρδισμός, πολιτικών ή στρατιωτικών στόχων, 
είναι επίθεση εναντίον αμάχων. 

Τα θύματα των βομβαρδισμών, απλοί πολίτες ή στρατιώτες, είναι άμαχοι. 

Οι υπεύθυνοι των βομβαρδισμών σύμφωνα με τη διάταξη του διεθνούς 
δικαίου περί προστασίας των αμάχων οφείλουν να παραπέμπονται στη 
δικαιοσύνη». 
 
Σε ένα άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται: 
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«Τη σημερινή εποχή παρατηρούμε την με ταχύτατους ρυθμούς επικράτηση 
των μηχανών έναντι των ανθρώπων.  

Η τύχη ολόκληρων κρατών κρίνεται από την ισχύ των μηχανών 
καταστροφής που διαθέτουν οι στρατοί τους. 

Ηγέτες που επενδύουν στην ευημερία των πολιτών τους εξουδετερώνονται 
απ αυτούς που επενδύουν το μόχθο των πολιτών τους στην ισχύ της 
πολεμικής μηχανής τους. 

Στον κόσμο σήμερα κάνουν κουμάντο οι μηχανές. Τόσο στα πεδία των μαχών 
όσο και σ αυτά της ειρήνης. 

Πολυβομβαρδιστικά στις μάχες, πολυμηχανές πυρηνικών αντιδραστήρων σε 
πόλεμο και ειρήνη, πυρηνικός μεγαλοαντιδραστήρας του CERN στην 
επιστήμη. 

Ο κόσμος μας οδεύει ταχύτατα στην επικυριαρχία των μηχανών. 

 Ως πολίτες του κόσμου οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. 
Σας καλούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε το 
ζοφερό αυτό μέλλον της ανθρωπότητας. 

Σας καλούμε να αναλάβετε μαζί μας πρωτοβουλίες να καταστήσουμε 
υπόλογους τους ηγέτες και τους επιστήμονες που συμπράττουν στο όνειδος 
αυτό. 
Σας καλούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες να απαιτήσουμε έναν 
κόσμο ανθρώπινο πριν είναι πολύ αργά.»  
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4 . 1 1 . 0 9  

34 . Ποινικοποίηση των Βομβαρδισμών - Άρση της  
      Ντροπής του Αιώνα  
 

Οι μεγάλοι του κόσμου συνέρχονται και συζητούν για τα μεγάλα προβλήματα 
του κόσμου. Ακούμε καθημερινά για διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς 
επιτροπές, διεθνείς συνδιασκέψεις, διεθνή συνέδρια, διεθνή δικαστήρια και 
διεθνείς πρωτοβουλίες. 
Καθημερινά ενημερωνόμαστε για τα πήγαινε έλα των διεθνών 
προσωπικοτήτων. 
 
Πολυτελείς λιμουζίνες, συνεστιάσεις, συνεντεύξεις, αναμνηστικές 
φωτογραφίες, επισκέψεις αξιοθέατων και πανηγυρικοί λόγοι. Συνοδεία 
συμβούλων, κειμενογράφων, εντεταλμένων δημοσιογράφων και λοιπών 
παρατρεχάμενων. 
Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον κρατικό κορβανά των πολιτών του 
κόσμου τούτου. 

Οι εικόνες από τα μειδιάματα, τα χαμόγελα, τις χειραψίες, τα συναδελφικά 
σκουντήματα στην πλάτη, τις οικογενειακές φωτογραφίσεις, τα αστεία τους, 
κάνουν το γύρο του κόσμου. 

Τις εικόνες ακολουθούν τα ανακοινωθέντα των σύγχρονων αυτών ιερατείων: 

«Άμεση Κατάπαυση των Εχθροπραξιών την οποία θα Ακολουθήσει μια 
Βιώσιμη Κατάπαυση του Πυρός» 

Αυτό ήταν το ανακοινωθέν του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στις 
Βρυξέλες για την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο το 2006. 

Άξια τα λεφτά τους. Η πυθία είπε και ελάλησε! 

Πρωτοστάτες σε όλες τις διαβουλεύσεις του ιερατείου Αμερικανοί και 
Βρετανοί κρατούντες. Αυτοί που κάθε φορά που κάποια συμφορά πλήττει 
κάποιο λαό, πρέπει να απολογούνται ότι δεν βρίσκονταν πίσω απ αυτή και 
που και να το αρνούνται δεν γίνονται πιστευτοί. 

Οι ίδιοι είναι οι πρωτοστάτες και για τα σύγχρονα θέματα του πυρηνικού 
προγράμματος του Ιράν και της κλιματικής αλλαγής που έχουν αναλάβει να 
επιλύσουν τα ιερατεία για να εξασφαλίσουν το μέλλον του κόσμου. 
 
Την ίδια ώρα παρακολουθούμε τη μεγάλη ντροπή του αιώνα μας: το 
λαμπάδιασμα ζωντανών ανθρώπων! 
Καβουρδισμένα παιδιά, γυναίκες, άνδρες, ψυχικά και σωματικά 
ακρωτηριασμένες ολόκληρες γενιές ανθρώπων, ως μέσον επίλυσης των 
διαφορών των κρατούντων των εθνών! 

Μαζικοί ειδεχθείς φόνοι στην υπηρεσία της προστασίας της ζωής. 
Οποίος πολιτισμός! 

Άνθρωποι να λαμπαδιάζουν ανθρώπους και να αναγορεύονται προστάτες και 
υπερασπιστές. 
Άνθρωποι να λαμπαδιάζονται και να αποκαλούνται τρομοκράτες. 
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Οποίος Παραλογισμός! 
Και οποία ανανδρία!  
Χωρίς καν αναμέτρηση. Εκ του ασφαλούς. 

Με το πάτημα ενός κουμπιού καταστροφή μέσα σε ένα λεπτό του μόχθου και 
της δημιουργίας δεκαετιών και αιώνων. 
Με το πάτημα ενός κουμπιού η μεγαλύτερη ύβρις του ανθρώπου απέναντι 
στη δημιουργίας της φύσης. 
Η μεγαλύτερη ύβρις του ανθρώπου απέναντι στο δημιουργό του. 
 
Πόσο χρήμα, πόση ενέργεια, πόση καταστροφή του φυσικού πλούτου της 
γης για την κατασκευή του οργάνου αυτού του διαβόλου, του τέρατος αυτού 
της αποκάλυψης που ξερνά φαρμάκι και μαγαρίζει τη γη! 

Πόση μόλυνση του περιβάλλοντος προκαλεί η αναπνοή του τέρατος αυτού 
και πόση οικολογική καταστροφή το ξέρασμα της φωτιάς του! 

Πόσος πλούτος δεσμευμένος για τη συντήρηση του τέρατος αυτού! 

Πόση αποδέσμευση χρήματος, ενέργειας, πρώτων υλών, θα 
απελευθερώνονταν αν αποσύρονταν και διαλύονταν τα τέρατα αυτά! 
 
Αλλά οι μεγάλοι του κόσμου ανησυχούν για το μέλλον του κόσμου. 
Ο μεγάλος Μπλερ περιδιαβαίνει τις ηπείρους και μοχθεί για την κλιματική 
αλλαγή. 
Οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές, η κόκα κόλα και οι μεγάλες πολυεθνικές 
πρωτοστατούν στη διάσωση του πλανήτη. 
Οι αμερικανοί πρωτοστατούν στην επιτήρηση των πυρηνικών. 
 
Οποία ψυχική απουσία απαιτείται αυτοί που ευθύνονται για την σημερινή 
περιβαλλοντική καταστροφή να υπεραμύνονται για αυτή; 

Οποία ψυχική απουσία απαιτείται αυτοί που ευθύνονται για τη δημιουργία 
της πυρηνικής απειλής, που πάσχισαν να την εφεύρουν και στη συνέχεια να 
την εκσφενδονίσουν, να υπεραμύνονται του δικαιώματός τους να ανησυχούν 
για αυτούς που δεν την εφηύραν και δεν την εξαπέλυσαν! 

Οποία ψυχική αναλγησία 

- να συνδιαλέγεσαι με ανθρώπους που δεν ένοιωσαν την παραμικρή ευθιξία 
να ζητήσουν συγγνώμη για το τερατούργημά τους, 

- να μην τους ερωτάς γιατί : 

άφησαν άθικτα τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και τον περίβολό τους και 
κατέστρεψαν το πεδίο ζωής άμαχων, αμέτοχων, ανθρώπων, 

γιατί καβούρδισαν αμέτοχους ανθρώπους ενώ συνεργάστηκαν και 
αποκατέστησαν τους υπαίτιους του πολέμου, τον αυτοκράτορα και τους 
αυλικούς του, 

- να μην τους ρωτάς γιατί δεν δημοσιοποίησαν τα αποτελέσματα της 
επιτυχημένης δοκιμής τους για να επιτύχουν την παράδοση του εχθρού! 

Να μην δημοσιοποιούνται και ερευνούνται τα στοιχεία που έχουν προκύψει 
για το φιάσκο στο Περλ Χάρμπορ και για το ό,τι η βόμβα έπεσε μετά τη 
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συμφωνία για παράδοση του εχθρού! 
 
Πως θα μείνει στην ιστορία ο αιώνας αυτός αν τον εξιστορήσουν οι νικητές; 
Πως θα μείνει στην ιστορία ο αιώνας αυτός αν τον εξιστορήσουν οι 
ηττημένοι; 
Εμείς τί θέση έχουμε σε όλα αυτά; 

 

 
3 1 . 1 . 1 0  

35 . Το Νέο Αόρατο Πολυβομβαρδιστικό και οι Νταήδες  
       του Κόσμου - Ποινικοποίηση των Βομβαρδισμών,  
       Λογοδοσία στους Πολίτες του Κόσμου 

. 
«Κάτω από άκρα μυστικότητα κατασκευάστηκε νέο ρωσικό μαχητικό 

αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, αδύνατον να εντοπιστεί από τα ραντάρ με 
δυνατότητα να εκτελεί μεγάλες πτήσεις σε υπερηχητική ταχύτητα και να 

επιτίθεται ταυτόχρονα σε πολλούς στόχους» 

Είδηση στην Καθημερινή στα ψιλά της εφημερίδας, βλ. 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles 

 
Κατά καιρούς παρόμοιες ειδήσεις για ανάλογα «επιτεύγματα»  και των 
άλλων νταήδων του κόσμου «κοσμούν» τις στήλες των εφημερίδων. 
Κατά κανόνα παραμένουν ασχολίαστες και περνούν απαρατήρητες. 
 
Τεράστια κονδύλια από τη φορολογία των πολιτών αναλώνονται για τα 
«επιτεύγματα» αυτά. 
Στρατιές επιστημόνων πολυσπουδαγμένων με έξοδα των φορολογούμενων 
πολιτών στις χώρες των νταήδων εργάζονται με άκρα μυστικότητα σε 
μυστικά εργαστήρια πολυχρηματοδοτούμενα από τη φορολογία των 
πολιτών. 
 
Κανένας φορολογούμενος πολίτης ή οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του στις 
χώρες των νταήδων του κόσμου δεν έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη των 
προγραμμάτων αυτών. 
Δεν περιέχονται στα προγράμματα των κομμάτων που καλούνται να 
επικυρώσουν. 
 
Πακτωλό χρημάτων συσσωρεύουν οι πολυεθνικές της πολεμικής βιομηχανίας 
οι παρακαθήμενες των νταήδων, θυγατρικές των τραπεζικών κολοσσών, 
των άλλων οικονομικών βομβαρδιστικών. 
Η ασφάλεια και η άμυνα της χώρας των νταήδων είναι η επίσημη εκδοχή για 
την κατασπατάληση των πόρων και τη μυστικότητα αυτή. 
 
Στο μεταξύ, πολίτες άλλων «μη ανεπτυγμένων» χωρών γίνονται 
παρανάλωμα πυρός από τους νταήδες του κόσμου ερήμην των 
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φορολογούμενων πολιτών στις χώρες τους. 
 
Άνθρωποι λαμπαδιάζουν ζωντανοί και εμείς σιωπούμε. 
 
Ολόκληρη γενιά παιδιών έχει ξεκληριστεί στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, την 
Παλαιστίνη. 
Και εμείς σιωπούμε. 
 
Εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δαιμονοποιούνται και 
αποδεκατίζονται στο όνομά μας, με τα λεφτά μας. Και εμείς σιωπούμε. 
 
Μόχθος και δημιουργίες αιώνων κονιορτοποιούνται και σωριάζονται στο 
λεπτό. 
Με τη βούλα ή την ανοχή των εκπροσώπων των πολιτών σε όλες τις χώρες 
του κόσμου. 
 
Είμαστε οι ηθικοί αυτουργοί. Ας επανορθώσουμε: 
 
Λογοδοσία των νταήδων σε επιτροπές των πολιτών του κόσμου. 
Άνοιγμα μυστικών προγραμμάτων, μυστικών φυλακών και όλων 
των κολαστηρίων του κόσμου σε επιτροπές των πολιτών του κόσμου. 
 
Όχι άλλος εμπαιγμός με τις λεγόμενες διεθνείς διασκέψεις και οργανώσεις. 
Όχι άλλο κρίμα στο όνομά μας και με τα λεφτά μας. 
 
Ας ξεκινήσουμε τον καθαρισμό των στάβλων του Αυγεία: 
Σεβασμός στη ζωή και το μόχθο των ανθρώπων: είναι συνταγματικά 
κατοχυρωμένο στα συντάγματα όλων των χωρών 

 Ποινικοποίηση των βομβαρδισμών τώρα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
36.   Ο Νέο-χιτλερισμός στην εποχή μας και οι Λαοί  
        που Δεν Θέλουμε να Ξέρουμε 

 

 
 

Είναι καθήκον των ισραηλινών ηγετών να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη, 
με σαφήνεια και θάρρος κάποια πράγματα. Το πρώτο από αυτά είναι 
ότι δεν υπάρχει σιωνισμός, αποικιοκρατία, ή εβραϊκό κράτος χωρίς 
την έξωση των Αράβων και την απαλλοτρίωση των εδαφών τους 

 Ariel Sharon, Agence France Presse, 15.11.1998 

"Το Ισραήλ μπορεί να έχει το δικαίωμα να δικάζει άλλους, 
αλλά σίγουρα κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προσάγει σε δίκη 

τον εβραϊκό λαό και το κράτος του Ισραήλ 

Ariel Sharon, 25.3. 2001 στο BBC News Online 
 
 

Αυτή η χώρα υπάρχει ως η εκπλήρωση της υπόσχεσης  
που έδωσε ο ίδιος ο Θεός. 

Είναι γελοία η συζήτηση για τη νομιμότητά του 
Πρωθυπουργός  Golda Meir, Le Monde, 15.10.1971 

http://www.monabaker.com/quotes.htm 
(The Middle East Conflict: Zionist Quotes) 

 
Ότι οι ΗΠΑ-Βρετανία- Ισραήλ και οι συν αυτοίς λειτουργούν στην εποχή μας 
όπως ο Χίτλερ δεν θα χρειαζόταν και μεγάλη τεκμηρίωση.  

Ο Χίτλερ έδρασε μόνον μια φορά και εξόντωσε κυρίως δυτικούς που τους 
θεωρούσε υποδεέστερους.  
Η Νέο-χιτλεραρχία δρα συνεχώς και αδιαλείπτως και εξοντώνει κυρίως 
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αυτούς που αποκαλεί τριτοκοσμικούς, που τους θεωρεί καθυστερημένους 
χρήζοντας εκσυγχρονισμού.  

Ο Χίτλερ κήρυττε τη γενετική υπεροχή των Γερμανών.  

Η Νέο-χιτλεραρχία κηρύττει τη δημοκρατική υπεροχή των Αμερικανο- 
Βρετανών και των συν αυτοίς και εξάγει την δημοκρατία της. 

Οι κρατούντες στο Ισραήλ κηρύττουν την από Θεού υπεροχή τους και το 
δικαίωμά τους να καταπατούν τους άλλους. 

«Άουσβιτς του 21 αιώνα» χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα τον  
Ιανουάριο του 2009 απεσταλμένος του ΟΗΕ πριν την εισβολή των 
Ισραηλινών. 
«Σοκ για τη συνείδηση της ανθρωπότητας» χαρακτήρισε ο ειδικός εισηγητής 
του ΟΗΕ Richard Falk την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
Λωρίδα της Γάζας επικρίνοντας τη διεθνή κοινότητα για την απραξία της. 

Οι Γερμανοί επί Χίτλερ είπαν μετά ότι δεν ήξεραν.  
Δεν ήξεραν είπαν και αυτοί στο άμεσο περιβάλλον του.  
Ο Χίτλερ ήταν πολύ καλός, καλλιεργημένος τύπος, εκλεπτυσμένος, 
χορτοφάγος, αγαπούσε τα παιδιά, τον αγαπούσαν τα παιδιά, αυτό έβλεπαν.  
Πως θα μπορούσε να διατάζει αγριότητες;  
 
Η μηχανή προπαγάνδας του Χίτλερ ήταν πολύ ισχυρή.  
Όπως κι αυτή των Νέο-χιτλερικών σήμερα  
Η δαιμονοποίηση των εχθρών ήταν ολόκληρη επιστήμη.  
Όπως και αυτή των Νέο-χιτλερικών.  

Οι Γερμανοί δεν ήξεραν αλλά δεν ρώταγαν. 

Μπορεί κάτι να υποψιάζονταν αλλά είχαν τα οικονομικά προβλήματα που 
τους απασχολούσαν.  
 Ήταν επικεντρωμένοι σ αυτά. 

Κι αυτοί που ήταν πιο ενημερωμένοι προτιμούσαν να κάνουν πως δεν 
καταλαβαίνουν. 

Οι σημερινοί λαοί δεν μπορούμε να επικαλεστούμε και τόσο ότι δεν 
ξέρουμε. Οι καιροί έχουν αλλάξει.  

Μπορεί η μηχανή προπαγάνδας να έχει εξελιχθεί, καλά να είναι οι 
επιστήμονές μας, αλλά ζούμε σε αποκαλυπτικούς καιρούς. Πολλά έρχονται 
στο φως.  

Για όποιον βέβαια θέλει να ξέρει.  

 
Πολλοί όμως σήμερα δεν επιθυμούμε και τόσο να ξέρουμε. Φαίνεται να 
ξεχνούμε κι αυτά που έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια.  

Από τη θύμισή μας λες και έχουν ξεχαστεί εντελώς:  
- τα Αμπού Γκράιμπ,  
- τα Γκουαντάναμο, οι μυστικές φυλακές,… 
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Ούτε θέλουμε να βλέπουμε αυτά που κοιτάζουμε στις τηλεοράσεις μας:  
- τα αστυνομικά άλογα και τα αστυνομικά σκυλιά στη Βρετανία  
- τις γιγαντοοθόνες με τα πρόσωπα υπόπτων τέλεσης παραβατικών 
πράξεων  
- τις κάμερες παρακολούθησης παντού ακόμη και στους κάδους σκουπιδιών  
- τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ακόμη και από μαθητές για είσοδο 
στο κυλικείο ή τη βιβλιοθήκη, 
βλ. http://redicecreations.com/article.php?id=11424 

-..............  
Έχουμε κι εμείς τα οικονομικά προβλήματά μας. Είμαστε επικεντρωμένοι σ 
αυτά.  

Να τα λύσουμε και μετά βλέπουμε.  

Μετά, όμως, μπορεί να είναι πολύ αργά.  

«Τώρα ήρθαν για το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη. Και είπαμε είναι 
μακριά. Τι μας ενδιαφέρει εμάς.  
Μετά θα έρθουν για μας. Και δεν θα έχει μείνει κανείς για μας»  
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3.9.2011 

37.  Η Δημόσια Ομολογία Βετεράνου του Αμερικανικού 
      Στρατού: «Ο Πραγματικός Τρομοκράτης Ήμουν Εγώ» 

To 2008 ο βετεράνος του Αμερικανικού στρατού Mike Prysner σε μια από τις 
ακροάσεις των στρατιωτών συντετριμμένος από τη συμμετοχή του στην 
εισβολή στο Ιράκ είπε: 

 
Από την ιστοσελίδα  

Human rights investigations με τίτλο:  
NATO’s secret weapon – racism  

«Προσπάθησα σκληρά να είμαι περήφανος για τη θητεία μου, αλλά όσα 
μπορούσα να αισθανθώ ήταν ντροπή και ο ρατσισμός δεν μπορούσε πλέον 
να καλύψει ότι επρόκειτο για κατοχή.  

Επρόκειτο για ανθρώπους. Ήταν ανθρώπινα όντα. 

Από τότε τυραννιέμαι από ενοχές κάθε φορά που βλέπω έναν ηλικιωμένο 
άνδρα, όπως αυτόν που δεν μπορούσε να περπατήσει και ορμήσαμε σε ένα 
φορείο και διατάξαμε την ιρακινή αστυνομία να τον πάρει για τα περαιτέρω. 

Αισθάνομαι ενοχή που βλέπω μια μητέρα με τα παιδιά της, όπως αυτή που 
έκλαιγε υστερικά και φώναζε ότι ήμασταν χειρότεροι από τον Σαντάμ όταν 
την πήραμε από το σπίτι της. 

Νοιώθω ενοχή κάθε φορά που βλέπω ένα νεαρό κορίτσι, όπως αυτό που 
άρπαξα από το μπράτσο και το έσερνα στο δρόμο. 

 
«Μας είπαν ότι πολεμούσαμε τρομοκράτες, αλλά ο πραγματικός 
τρομοκράτης ήμουν εγώ και η πραγματική τρομοκρατία ήταν αυτή η 
κατοχή. 

Ο ρατσισμός μέσα στο στρατό είναι από καιρό σημαντικό εργαλείο για να 
δικαιολογήσει την καταστροφή και την κατοχή μιας άλλης χώρας. 

Εδώ και πολύ καιρό έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τη δολοφονία, 
την αιχμαλωσία και τα βασανιστήρια ενός άλλου λαού. 

Ο ρατσισμός είναι ένα όπλο ζωτικής σημασίας που αναπτύχθηκε από την 
παρούσα κυβέρνηση. 
 
Είναι πιο σημαντικό όπλο από ένα όπλο, ένα τανκ, ένα βομβαρδιστικό, ή ένα 
θωρηκτό. Είναι πιο καταστροφικό από ό, τι μια οβίδα, ή ένα πύραυλο 
Tomahawk. 

Ενώ όλα αυτά τα όπλα έχουν δημιουργηθεί και ανήκουν σε αυτή την 
κυβέρνηση, είναι αβλαβή χωρίς ανθρώπους πρόθυμους να τα 
χρησιμοποιήσουν. 

Αυτοί που μας έστειλαν στον πόλεμο δεν χρειάζεται να τραβήξουν τη 
σκανδάλη ή να ρίξουν μια βόμβα. 



 

116 
 

Δεν χρειάζεται να πάνε να πολεμήσουν. 

Απλά χρειάζονται ένα κοινό πρόθυμο να στείλει τους στρατιώτες τους 
στον όλεθρο και χρειάζονται στρατιώτες πρόθυμους να σκοτώσουν ή να 
σκοτωθούν χωρίς να ρωτούν γιατί. 

Μπορούν να ξοδεύουν εκατομμύρια για μια μόνο βόμβα, αλλά αυτή η βόμβα 
γίνεται όπλο μόνο όταν οι στρατιώτες είναι πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις 
διαταγές και να την ρίξουν. 

Μπορούν να στείλουν οποιοδήποτε στρατιώτη οπουδήποτε στη γη, αλλά 
πόλεμος θα υπάρξει μόνο αν οι στρατιώτες είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν.  
 
Η άρχουσα τάξη, οι δισεκατομμυριούχοι που επωφελούνται από τον 
ανθρώπινο πόνο και τα βάσανα των άλλων νοιάζονται μόνο να αυξήσουν τον 
πλούτο τους, ελέγχοντας την παγκόσμια οικονομία. 

 
Καταλάβετε ότι η δύναμή τους έγκειται μόνο στην ικανότητά τους να 
πείθουν την εργατική τάξη να σκοτώνει και να σκοτώνεται για να 
εξουσιάσουν αυτοί την αγορά μιας άλλης χώρας. 

Η δυνατότητά της να μας πείθει να σκοτώνουμε και να πεθαίνουμε βασίζεται 
στην ικανότητά της να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε κατά κάποιον 
τρόπο ανώτεροι. 

Οι στρατιώτες, οι ναύτες, οι πεζοναύτες, οι αεροπόροι δεν έχουν τίποτα να 
κερδίσουν από αυτήν την κατοχή. 

Οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι σε αυτή τη χώρα στέλνονται να 
σκοτώσουν τους φτωχούς και τους εργαζόμενους σε μια άλλη χώρα για 
να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι. 

Χωρίς το ρατσισμό οι στρατιώτες θα συνειδητοποιούσαν ότι έχουν 
περισσότερα κοινά με το λαό του Ιράκ από ό, τι με τους 
δισεκατομμυριούχους που μας στέλνουν να πολεμήσουμε.... 
 
Οι εχθροί μας δεν είναι 5000 μίλια μακριά... " 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 9/11 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΑ 

 

 
 

 
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      (1) 
 
 
 

 
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  (2) 

 
 

 
 

(1) http://www.digitaljournal.com/article/332580 (Italian Supreme Court head  
 calls for   international 9/11 inquiry) 

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

ventura-proves-911-cover-up-will-americas-government-fall/ 
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37.  Η Ζοφερή Πραγματικότητα Μετά τα Γεγονότα 
      στις 11/9  

. 

Τα γεγονότα στις 9/11 αποτέλεσαν την αφετηρία για μια νέα ζοφερή 
πραγματικότητα στον κόσμο. 
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. 
 
Οι κρατούντες στις ΗΠΑ έχουν μολύνει τον πλανήτη με τα ραδιενεργά όπλα 
τους, η ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΌΛΥΝΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ 250.000 ΒΟΜΒΕΣ 
ΣΑΝ ΑΥΤΗ ΣΤΟ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ, βλ. κεφ. 14,   
η μόλυνση εκτείνεται και στην Ευρώπη,   
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. 



 

119 
 

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. 
 

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 προσκομίστηκαν περισσότερα πειστήρια. 
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Γ.   Ούτε καν τα μαύρα κουτιά των αεροπλάνων, ούτε καμία κασέτα από 
τις πάμπολλες κάμερες ασφαλείας δεν διατάχθηκε να προσκομιστούν 
στην επιτροπή διερεύνησης για να εξεταστούν.  

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, βλ.  http://www.informationclearinghouse.info/article.htm 

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

 με ομάδες δολοφόνων, στρατιωτικές και της CIA να έχουν αναπτυχθεί σε 
120 χώρες, βλ. 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 
 

 «Τα μέλη της επιτροπής γνώριζαν ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
διαστρέβλωναν στην επιτροπή τα πραγματικά περιστατικά και η 
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επιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να τους ασκηθεί δίωξη για ψευδείς 
δηλώσεις»,  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 τα γεγονότα 
από τους υπαλλήλους της FAA και NORAD ήταν αναληθείς;  
Γιατί υπήρχαν αναλήθειες σχετικά με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της 
πτήσης 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 τα γεγονότα είναι αναληθείς, 
για οποιονδήποτε λόγο, αυτό συνιστά ψέμα. 
 Η ανεπάρκεια και ανικανότητα από την πλευρά της κυβέρνησης τις 
εβδομάδες που προηγήθηκαν την 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", 
 Βλ. 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 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). 
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Στον πίνακα τα χρώματα δηλώνουν τιμή: το ανοιχτό εξαιρετική, το πιο σκούρο 
καλή, το ακόμη πιο σκούρο κακή και το μαύρο χείριστη. 
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Συγκριτική 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, 1) 

 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 Διαχείριση 

 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 
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λίρες, 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 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/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/ 

 

 



 

128 
 

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. 
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Στο κίνημα αυτό προσχωρούν πολίτες και άλλων χωρών. Για να 
αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. 
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. 
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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. 

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 Κένεντι 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/il/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 
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.  
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  Η Αφασία Προέδρου και Υπηρεσιών Ασφαλείας 

Ενόσω κατέρρεαν οι πύργοι, ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος είχε το γενικό 
πρόσταγμα σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων, 

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). 
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- 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,  
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 Κατηγορηματική Διάψευση του Κακού με τη 
Μακριά Γενειάδα και η Επιβεβαίωση 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. 
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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.  

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», βλ. 
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", βλ.  
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. 
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-  Η εντολή στην επιτροπή ήταν να εξετάσει πώς θα αποτραπεί παρόμοια 
επίθεση στο μέλλον, όχι να διερευνήσει ποιοι ενέχονταν. 

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. 
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, βλ. 
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) 
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- 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 
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, Ισπανικά, 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 μέσα σε μια σπηλιά-
φρούριο κάπου απόμακρα από τον κόσμο χρησιμοποιώντας δορυφορικό 
τηλέφωνο  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 σε τέσσερα 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 να σφινάρουν κοκαΐνη και να ζουν με στριπτιζέζ με 
ροζ μαλλιά, 

κατάφεραν με δύο αεροπλάνα να κάνουν να καταρρεύσουν ολοσχερώς τρία 
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 όπου εργάζονταν επιτελικά 
στελέχη για να διαλευκάνουν το μυστήριο των 2.3 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων που ο υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ είχε ανακοινώσει ότι 
"λείπουν" από τα ταμεία του Πενταγώνου σε συνέντευξη Τύπου μία ημέρα 
πριν, στις 10 Σεπτεμβρίου 2001. 
 
Ευτυχώς, που τα δίκτυα ειδήσεων μέσα σε λίγα λεπτά  ήξεραν ποιος το 
έκανε όλο αυτό, οι ειδικοί το κατάλαβαν μέσα σε λίγες ώρες η διοίκηση το 
έμαθε μέσα στην ημέρα και τα αποδεικτικά στοιχεία προσγειώθηκαν κατ 
ευθείαν στην αγκάλη του FBI. 

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

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

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

την Able Danger, την Ptech, 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. 
 
Αυτός ο άνθρωπος δεν υπήρξε ποτέ, ούτε υπήρχε κάτι που είχε να πει που 
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να άξιζε την προσοχή σας, και αν πείτε κάτι διαφορετικό είστε παρανοϊκός 
θεωρητικός συνωμοσίας και αξίζει να απομονωθείτε από την ανθρωπότητα. 

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 δέκα 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 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.  ΑΝΑΛΥΤ ΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣ Ι ΑΣΗ  

 

 
«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 

Όπως  σχολιάστηκε στα κεφ. 38 και 40, εκτός 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.  

 

 
Βλ. 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_embedd
ed 
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Άλλα κτίρια που ήταν πιο κοντά στους φλεγόμενους πύργους και είχαν 
υποστεί μεγάλη ζημιά από αυτά που εκτινάσσονταν και φλέγονταν για ώρες  
δεν κατέρρευσαν. 

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, βλ.  

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 
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κανονικά τη φράση "A second plane has hit the tower, America is under 
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 βρει 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 
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Γνωρίζει ότι η  MOSSAD και προδοτικά Στοιχεία στην αμερικανική κυβέρνηση 
ενέχεται στην 9 / 11) 

 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/communi
ty/lawmaker-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 συντρίμμια των αεροπλάνων 

 τα υπολείμματα των πύργων που απομακρύνθηκαν τάχιστα και 
την απαγόρευση από τη Fema 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 και η επιτροπή έκρινε ότι δεν 
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 διοίκησης 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. 
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Για παράδειγμα στο CBS την ώρα της κατάρρευσης, ενώ όλοι 
παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι και πυροσβέστες και μηχανικοί 
αδυνατούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει,  
εμφανίστηκε και μίλησε  ατάραχος ένας "από το σωρό" ο οποίος μίλησε για 
δομική αστάθεια και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά και 
τα αίτια της κατάρρευσης με ορολογία που μόνον ένας ειδικός των 
κατασκευών θα μπορούσε και  
μίλησε επίσης για τον Μπιν Λάντεν και τις μεθόδους του πάλι με γλώσσα 
ειδικού.  
Ο «τυχαίος» περαστικός αποδείχθηκε 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. 

 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 Μηχανικοί για την 9/11», «Πιλότοι  
       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 , βλ. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hZEvA8B
CoBw 

 
 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 ιστοσελίδα «Πιλότοι για την 9/11» 
και 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 
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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 την 11/9 απέτυχε με το να μην τεκμηριώσει 
τον λόγο που επιτράπηκε αυτό να συμβεί». 

-  «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.» 

- «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, 
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-  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 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 . 
 
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, βλ. 
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  

     

 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. 

 

  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 αμερικανικά εμπορικά κέντρα να 
πουλάνε σε περίπτερα παιχνίδια ως βιτρίνα για να ασκούν κατασκοπεία. 

Εξήντα (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 
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του. 
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) 
στο 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, δύο (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 επιβιβάστηκε 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 σφάλειας που 
θα μπορούσαν να δραστηριοποιήσουν  αεριωθούμενα σε περίπτωση 
εθνικής έκτακτης ανάγκης, όπως ήταν η περίπτωση πολλαπλών  
αεροπειρατειών, 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 σ 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. 
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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 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 . 

Οι πέντε 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 – 

 Κι Άλλες Συλλήψεις Ισραηλινών  
 
Μετά την 9 /11, πάνω από εξήντα 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. 
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 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 
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 
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(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 
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. 
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Συλλογές κειμένων  

1.    Πλανήτης ΦΕΥ – Σατυρικά Κείμενα         

 2.   Τρεις Ιστορίες, ένα Πλάνο, μια Απορία και  Στίχοι      

 3.   Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις I – Για την Καθημερινότητα  
       και τα Αδιέξοδά της – Σκέψεις για ένα Άλλο Πλαίσιο Αναφοράς    

 4.    Για τη Ζωή, τον Άνθρωπο τις Καταστάσεις IΙ – Για την Κρίση  
       στην Επιστήμη, την Υγεία και την Οικονομία – Εγκώμιο Απλής Λογικής 

        

            ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ – ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΓΝΩΣΤΑ  

      5.   Ι.   Στο Παρασκήνιο του Πολέμου της Τρομοκρατίας  

            ΙΙ.  Τρομοκρατικό Χτύπημα 9/11–  

      6  ΙΙΙ.  Πόλεμος στη Λιβύη           

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


