41 Αμερικανοί Βετεράνοι της Αντιτρομοκρατίας και των Μυστικών
Υπηρεσιών Αμφισβητούν τον Επίσημο Απολογισμό της 11/9
του Άλαν Μίλερ, alan.miller@PatriotsQuestion911.com
Η επίσημη εκδοχή των γεγονότων της 11/9: «τρομερά λανθασμένη», «γεμάτη αντιφάσεις»,
«γελοιότητα», «συγκάλυψη»
Μάιος 18, 2009 – Περισσότεροι από 40 Αμερικανοί Βετεράνοι της Αντιτρομοκρατίας και
Μυστικών Υπηρεσιών άσκησαν δριμύτατη κριτική στην επίσημη εκδοχή των γεγονότων της
11ης Σεπτεμβρίου και οι περισσότεροι έχουν ζητήσει την διεξαγωγή νέας εξέτασης. Είναι
εξωφρενικό το ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν πλήρη άγνοια των δημόσια δηλωμένων
τους ανησυχιών – κάτι που είναι άμεσο αποτέλεσμα της άρνησης των Αμερικανικών
ειδησεογραφικών οργανώσεων του Τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης να καλύψουν
το άκρως σημαντικό αυτό γεγονός. Η αξιοπιστία και η πίστη των ατόμων αυτών στο έθνος είναι
πέρα κάθε αμφισβήτησης ως διαφαίνεται από τα χρόνια που υπηρέτησαν στη περισυλλογή και
ανάλυση πληροφοριών και την εκτέλεση αποστολών που ήταν κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τα 41 άτομα αυτά υπηρέτησαν στο παρελθόν στο Αμερικανικό Υπ. Εξωτερικών (Στέιτ
Ντιπάρτμεντ), την CIA, το Εφ Μπι Άι, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(FAA), το Τελωνείο και την Συνοροφυλακή, και σε τμήματα του Αμερικανικού Στρατού.
Εμφανίζονται στην παρακάτω λίστα ανάλογα με το σώμα στο οποίο υπηρέτησαν.

Υπ. Εξωτερικών Η.Π.Α.

Τερέλ Ε, Άρνολντ, MA
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Πρώην
Υποδιευθυντής
Αντιτρομοκρατίας και Έκτακτου Σχεδιασμού του Αμερικανικού
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Άρνολντ είναι αυθεντία σε θέματα
τρομοκρατίας και αντιτρομοκρατίας και είναι συγγραφέας αρκετών
βιβλίων στο θέμα. Σε εκτενές άρθρο τον Ιούλιο του 2007 ο κ.
Άρνολντ έγραψε: «Η ηγεσία της Ουάσινγκτον κρατάει τον
Αμερικανικό λαό κολλημένο στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου
Δεν υπάρχει καμία πρόοδος από το σημείο στο οποίο
βρισκόμασταν την 12/9/2001 στο να επιλύσουμε το ζήτημα του
πως διεξήχθη η επίθεση αυτή και από ποιόν εχθρό. Μας λένε
συνέχεια ότι ήτανε η δουλειά της Αλ Κάιντα αλλά δεν μας δείχνουν
τις αποδείξεις. Μας είπανε την επίσημη εκδοχή του τι έγινε την
ημέρα εκείνη αλλά η εκδοχή τους είναι γεμάτη αντιφάσεις και τα
γεγονότα που ήτανε ορατά από το έδαφος την ημέρα εκείνη
διαψεύδουν μεγάλο μέρος του επίσημου απολογισμού. ... Ως
υποτιθέμενη άμυνα στην εποχή μετά την 11/9 ο Πόλεμος Kατά
της Τρομοκρατίας είναι μια γιγαντιαία απάτη.» 1

'Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου τον Φεβρουάριο του 2009 γιατί αμφισβητούσε την
επίσημη εκδοχή των γεγονότων της 11/9 ο κ. Άρνολντ απάντησε «Η φύση των γεγονότων στην
Νέα Υόρκη. Η κατεδάφιση των κτιρίων. Δεν με ικανοποιεί η ιδέα ότι αεροσκάφη θα
προκαλούσαν την πτώση κτιρίων με τέτοια κατασκευή πέφτοντας πάνω τους. Το τελευταίο
κτίριο δεν επιτέθηκε καν. ... Η μηχανική και μόνο του γεγονότος. Οι πιθανότητες δυο κτιρίων
τέτοιου ύψους και κατασκευής να σωριαστούν στο δικό τους αποτύπωμα ποδιού είναι εξαιρετικά
λίγες». Είπε επίσης ότι «Χρειάζεται πολύ δουλειά να μαζέψεις δεκαέξι άτομα έτοιμα να
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διαπράξουν εθελούσια και ταυτόχρονη αυτοκτονία. Τα στοιχεία δεν ευσταθούν. Η επίσημη
ιστορία δεν πείθει επειδή δεν εξηγεί τα αληθινά θέματα της πολυπλοκότητας». 2 Τις επιφυλάξεις
του κ. Άρνολντ για την πτώση των πύργων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου συμμερίζεται ο
Ουίλιαμ Κρίστινον, τέως Διευθυντής Περιφερειακής και Πολιτικής Ανάλυσις στη CIA και άλλων
όπως εξηγείται παρακάτω.
Δρ. Άντζελο Κοντεβίλλα – Τέως αξιωματικός της Διπλωματικής
Υπηρεσίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ειδικότητα σε μυστικές
αποστολές Αμερικανών κατασκόπων στη Δυτική Ευρώπη.
Μέλος της ομάδας μετάβασης του τότε νικητή των Προεδρικών
εκλογών Ρόναλντ Ρέιγκαν και κυρίου συγγραφέα της αναφοράς
της ομάδας αυτής για θέματα κατασκοπείας. Πρώην Μέλος
Προσωπικού της Επιτροπής της Αμερικανικής Γερουσίας για
θέματα Κατασκοπείας που ανέλαβε την επίβλεψη των σωμάτων
κατασκοπείας της εποχής 1977 – 1985. Πρώην αξιωματικός του
Αμερικανικού Ναυτικού. Νυν Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου
Επισκεπτών του Κολεγίου Πολέμου του Αμερικανικού Στρατού.
Τον Μάρτιο του 2009 ο Δρ. Κοντεβίλλα έγραψε «Επτά έτη μετά
Δρ. Άντζελο Κοντεβίλλα την τελευταία τεκμηριωμένη εμφάνιση του Οσάμα Μπιν Λάντεν
ανάμεσα στους ζωντανούς είναι πιο τεκμηριωμένη η ύπαρξη του
Έλβις (Πρίσλεϊ) ανάμεσα μας από την δική του. Άρα υπάρχει λόγος να αναρωτηθούμε
αν το παράδειγμα του Οσάμα Μπιν Λάντεν ως εξ μηχανής θεός της τρομοκρατίας, και
της Αλ Κάιντα ως πρότυπου τρομοκρατίας θα μπορούσαν να είναι επινόηση της
φαντασίας των δικών μας Καλύτερων και Εξυπνότερων και εάν η επένδυση σε αυτό το
παράδειγμα κράτησε το δικό μας κατεστημένο εθνικής ασφάλειας από σοβαρή σκέψη
πάνω στο ζήτημα της πηγής των δεινών μας. Γιαυτό ας ρίξουμε μια νέα ματιά στα
βασικά.
«Από μόνα τους τα αρνητικά στοιχεία επιβάλουν το συμπέρασμα ότι ο Οσάμα Μπιν
Λάντεν έχει πεθάνει προ πολλού. Από τον Οκτώβριο του 2001 όταν ο Ταϊσιρ Αλούνι από
το Αλ Ντζαζίρα του πήρε συνέντευξη, κανένα άτομο με υπόληψη δεν έχει αναφέρει να το
έχει δει — ούτε μετά από πολλαπλά τυφλά ταξίδια με την συνεργασία τρίτων. Οι
ακουστικές και οπτικό-ακουστικές ταινίες που υποτίθεται είναι του Οσάμα ποτέ δεν
έπεισαν αμερόληπτους παρατηρητές. Ο τύπος δεν μοιάζει με το Οσάμα. Μερικά βίντεο
τον δείχνουν με Σημιτική μύτη ενώ άλλες τον δείχνουν με μια κοντύτερη και πλατύτερη.
Σε σύγκριση με αυτό, οι διαφορές σε χρώματα και στυλ γενειάδων είναι μικροπράγματα.
«Ούτε και οι ταινίες του Οσάμα δεν ακούγονται σαν τον Οσάμα. Το 2007, το Ελβετικό
Ινστιτούτο Ντάλλε Μόλλε το οποίο πραγματοποιεί αναγνωρίσεις φωνής για την ασφάλεια
τραπεζών σύγκρινε τις φωνές σε 15 αδιαμφισβήτητες εγγραφές του Οσάμα με τις φωνές
15 μεταγενέστερων που αποδόθηκαν στον Οσάμα, στις οποίες προσέθεσαν δυο άλλες
ομιλητών Αραβικής καταγωγής που είχαν εκπαιδευτεί να τον μιμούνται και οι οποίοι
διάβαζαν τα γραπτά του. Όλες οι υποτιθέμενες εγγραφές του Οσάμα (με μια που έπεφτε
σε γκρίζα ζώνη) διέφεραν εμφανώς μεταξύ τους και με τις πραγματικές. Αντίθετα, η CIA
Βρήκε ότι όλες οι εγγραφές ήτανε αυθεντικές. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πια
μεθοδολογία θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα τέτοιο συμπέρασμα.» 3
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Έντουαρντ Πεκ – Τέως Αναπληρωτής Συντονιστής Μυστικών
Προγραμμάτων
Κατασκοπείας
του
Αμερικανικού
Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Αργότερα υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο ως
Υποδιευθυντής της Ομάδας Εργασίας κατά της Τρομοκρατίας
υπό τον Πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν Ο κ. Πεκ υπηρέτησε για 32
έτη στο Αμερικανικό Διπλωματικό Σώμα και επίσης ως
Αμερικανός Πρέσβης και Επικεφαλής της Αποστολής στο Ιράκ το
1977 - 1980.
Τον Οκτώβριο του 2004, λίγο μετά την δημοσίευση της
Αναφοράς της Επιτροπής 11/9, ο κ. Πεκ και περισσότεροι από
100 επιφανείς Αμερικανοί υπέγραψαν ένα αίτημα το οποίο
προέτρεπε το Κογκρέσο αμέσως να επανεξετάσει την υπόθεση
της 11/9. Οι υπογράφοντες συμπεριλάμβαναν τους πρώην
Έντουαρντ Πεκ
ανώτερους αξιωματούχους της CIA Ρέιμοντ ΜακΓκόβερν και
Μέλβιν Γκούντμαν, που αναφέρονται παρακάτω, και τρεις βετεράνους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
που δεν αναφέρονται στο άρθρο αυτό: ο Ντάνιελ Έλσμπεργκ, ο Φρεντ Μπερκς – πρώην
Προέδρων Τζορτζ Χ. Γ. Μπους και Μπιλ Κλίντον, και ο συνταξιούχος διπλωμάτης καριέρας
Μάικλ Σπρίνγκμαν. Το αίτημα δήλωνε, εν μέρει, ότι:
«Θέλουμε ειλικρινής 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;” 4
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα παραπάνω από τέσσερα χρόνια
μετά την υποβολή του αιτήματος και περισσότερα από επτά χρόνια μετά τα τρομακτικά
γεγονότα της 11/9.

Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας (NSA)
Μάρτυρας της επίθεσης στο Πεντάγωνο και πρώην μέλος του προσωπικού του Διευθυντή της
Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας η απόστρατος Αντ/χης (Δρ.) Κάρεν Κουϊατκόβσκι της
Αμερικανικής Αεροπορίας έχει ασκήσει δεινή κριτική κατά της επίσημης εκδοχής των
συμβάντων της 11/9. Ως μια από τους συγγραφείς του βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2006, 11/9
και η Αμερικανική Αυτοκρατορία: Διανοούμενοι Μιλούν Έξω από τα Δόντια, του οποίου
συντάκτες υπήρξαν οι Ντέιβιντ Ρέι Γκρίφιν και Πίτερ Ντέιλ Σκοτ, έγραψε, «Πιστεύω ότι η
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Επιτροπή [11/9] αδυνάτισε να εξετάσει σε βάθος το θέμα, απέτυχε να υποβάλλει επιστημονική
σχολαστικότητα στην εκτίμηση της των γεγονότων μέχρι και την 11/9, δεν κατάφερε να παράγει
μια πιστευτή και αμερόληπτη περίληψη των γεγονότων, απέτυχε να εξετάσει πλήρως τα αίτια
και ακόμα απέτυχε να συμπεριλάβει ένα σύνολο αναπάντητων ερωτημάτων για περαιτέρω
έρευνα.»
Στη συνέχεια έγραψε, «Είναι ως επιστήμων που έχω την μεγαλύτερη δυσκολία με την επίσημη
θεωρία συνωμοσίας της κυβέρνησης, κυρίως επειδή δεν πληρεί τους νόμους των πιθανοτήτων
ή της φυσικής. Οι πτώσεις των κτιρίων του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου ξεκάθαρα
παραβιάζουν τους νόμους των πιθανοτήτων και της φυσικής.»
Η Αντ/χης Κουϊατκόβσκι εργαζόταν στο Πεντάγωνο την 11/9 με την ικανότητα της αξιωματικού
Πολιτικών-Στρατιωτικών Θεμάτων στο γραφείο του Υπουργού Αμύνης όταν η πτήση 77
υποτίθεται ότι χτύπησε το Πεντάγωνο. Έγραψε:
«Υπήρχε έλλειψη ορατών συντριμμιών στο σχετικά ανέγγιχτο
χορτάρι όπου στεκόμουν μερικά λεπτά μετά από τη
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 [Ντόναλντ
Ράμσφελντ] ο οποίος σε ένα άτυχο γλίστρημα της γλώσσας
αναφέρθηκε στο αεροσκάφος που κτύπησε το Πεντάγωνο ως
ένα 'πύραυλο'.5 … [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.6]

Αντ/χης Δρ. Καρεν
Κουϊατκόβσκι

«Δεν είδα τίποτα σημαντικό στο σημείο της πρόσκρουσης –
κανένα κομμάτι μέταλλο από αεροσκάφος ή υπολείμματα
φορτίου δεν ανέμιζαν στην αυλή μπροστά από το χτυπημένο
κτίριο καθώς ο καπνός φούσκωνε από μέσα από το Πεντάγωνο.
... 'Όλοι εμείς που κοιτάζαμε το Πεντάγωνο εκείνο το πρωινό
όντως ψάχναμε για τέτοια συντρίμμια αλλά αυτό που περιμέναμε
να δούμε δεν ήταν ορατό.

«Το ίδιο ισχύει και για το είδος της ζημιάς που περιμέναμε. ... Αλλά δεν είδα τέτοιο είδος
ζημιάς. Αντίθετα, η πρόσοψη είχε μια μάλλον μικρή οπή που δεν ήταν μεγαλύτερη από
20 πόδια [περίπου 3 μέτρα] σε διάμετρο. Παρόλο που η πρόσοψη έπεσε αργότερα,
παρέμεινε όρθια για 30 με 40 λεπτά, με την γραμμή της σκεπής να παραμένει σχετικά
ίσια.
«Εν ολίγοις το σκηνικό δεν ήταν αυτό που θα περίμενα από μια επίθεση από ένα μεγάλο
αεροσκάφος. Ήταν όμως ακριβώς αυτό που θα περίμενε κάποιος εάν ένας πύραυλος
είχε χτυπήσει το Πεντάγωνο. ... Σίγουρα χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα γεγονότα της 11/9 και τα τα γεγονότα που οδήγησαν στη τρομερή αυτή ημέρα.»7
Ταγ/χης (Δρ) Τζον Μ. Νιούμαν, Στρατός Η.Π.Α. (αποστρ.) – Πρώην Εκτελεστικός Βοηθός του
Διευθυντού της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας. Σε ενημέρωση του Κογκρέσου το 2005 είπε,
«Πέφτει σε εμένα αυτό το πρωί να φέρω στην προσοχή σας την ιστορία του Σαίντ Σέιχ του
οποίου ολόκληρο το όνομα είναι Άχμεντ Όμαρ Σαίντ Σείχ, και της εκπληκτικής ανόδου της
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δύναμης του μέσα στην Αλ Κάιντα, τον ζωτικό ρόλο που έπαιξε στην 11/9, ο οποίος λείπει
εντελώς και ολότελα από την αναφορά της Επιτροπής για την διερεύνηση των επιθέσεων της
11/9 …
«Η Επιτροπή 11/9 η οποία μελέτησε την απόδοση της κοινότητας των Αμερικανικών μυστικών
υπηρεσιών και των σωμάτων επιβολής του νόμου με μεγάλη λεπτομέρεια (ίσως όχι και σε τόση
μεγάλη λεπτομέρεια αλλά το έκαναν) αμέλησε να καλύψει την απόδοση της κοινότητας στις
εβδομάδες αμέσως μετά τις επιθέσεις για να καθορίσουν ποιος ευθυνόταν γι αυτές. Δεν υπάρχει
λέξη γι αυτό στην αναφορά.

«Η αναφορά συζητάει τις άμεσες Αμερικανικές αποκρίσεις αλλά
δεν επιλαμβάνεται καθόλου της άμεσης έρευνας και όποιος έχει
μελετήσει την έρευνα μετά την 11/9 γνωρίζει ότι η πρώτη
σημαντική ανακάλυψη ήρθε μετά από δυο εβδομάδες έρευνας
όταν αποκαλύφθηκαν οι μεταφορές χρημάτων από τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα στους αεροπειρατές

Ταγ/χης Τζον Νιούμαν

«Επιπλέον, εάν έχετε μελετήσει την έρευνα θα γνωρίζετε ότι δεν
χωράει αμφιβολία ότι αν και οι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να
βρουν την ταυτότητα του ταμία ήταν σαφείς για ένα πράγμα, ότι
αυτός ηγείτο των οικονομικών της Αλ Κάιντα. Γιαυτό και μόνο τον
λόγο πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί η Αναφορά της Επιτροπής
11/9 ποτέ δεν αναφέρει τον ρόλο του υπεύθυνου οικονομικών ως
ταμία της 11/9.»8

Παρότι ήταν γενικά γνωστό από τον Οκτώβριο του 2001 και δημοσιοποιήθηκε ακόμα και από
την Γουώλ Στρητ Τζέρναλ9, ότι ο Όμαρ Σαίντ Σέιχ έστειλε τηλεγραφικώς πάνω από $100.000
στον Μοχάμεντ Άτα με εντολή του Στρατηγού Μαχμούντ Άχμεντ, 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...». και «Παρομοίως, δεν έχουμε δει στοιχεία ότι
κάποια ξένη κυβέρνηση – ή κυβερνητικός αξιωματούχος – παρείχε χρηματοδότηση».

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA)

Ρέϊμοντ ΜακΓκόβερν

Επτά βετεράνοι της CIA έχουν ασκήσει δριμύτατη κριτική κατά
της επίσημης εκδοχής των γεγονότων της 11/9 και έχουν ζητήσει
να διεξαχθεί καινούργια έρευνα. «Νομίζω ότι, για να τα πούμε
όσο πιο απλά γίνεται τα πράγματα, υπάρχει συγκάλυψη. Η
αναφορά της 11/9 είναι ένα αστείο»10 είπε ο Ρέι ΜακΓκάβερν
βετεράνος με 27 έτη υπηρεσίας στη CIA ο οποίος διηύθυνε τις
Εθνικές Εκτιμήσεις Πληροφοριών την δεκαετία του 1970.
«Υπάρχουν παρά πολλές αναπάντητες ερωτήσεις. Και ο λόγος
που παραμένουν αναπάντητες είναι επειδή αυτή η κυβέρνηση
[Μπους] δεν απαντάει στις ερωτήσεις». Ο ΜακΓκάβερν ο οποίος
είναι και ιδρυτής της VIPS (Επαγγελματίες Βετεράνοι Μυστικών
Υπηρεσιών υπέρ της Σύνεσης) είναι ένας από τους πολλούς που
υπέγραψαν το αίτημα να ξαναπραγματοποιηθεί η έρευνα της
11/9 που αναφέρεται άνωθεν.
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Στην διάρκεια της 27-χρονης θητείας του στη CIA ο ΜακΓκάβερν παρέδιδε αυτοπροσώπως τις
ενημερώσεις από τους κατασκόπους στους προέδρους Ρόναλντ Ρέιγκαν και τον Τζορτζ Χ. Γ.
Μπους, στους αντί-προέδρους τους, στους υπουργούς, στο Γενικό Επιτελείο και σε πολλούς
ανώτατους αξιωματούχους. Όταν συνταξιοδοτήθηκε το 1990 ο ΜακΓκάβερν τιμήθηκε με το
Μετάλλιο Επαίνου της CIA και δέχθηκε ευχαριστήρια επιστολή από τον τότε Πρόεδρο Μπους
(τον πρεσβύτερο). Ο ΜακΓκάβερν όμως επέστρεψε το μετάλλιο 11 το 2006 σε ένδειξη
διαμαρτυρίας κατά της υπεράσπισης και της χρησιμοποίησης των βασανιστηρίων από την
κυβέρνηση Μπους (του νεότερου).
Όταν προσυπέγραφε το 11/9 και η Αμερικανική Αυτοκρατορία: Διανοούμενοι Μιλούν Έξω
από τα Δόντια, έργο που συντάχθηκε από τους Ντέιβιντ Ρέι Γκρίφιν και Πίτερ Ντέιλ Σκοτ, ο
ΜακΓκάβερν έγραψε: «Είναι από καιρό ξεκάθαρο το ότι η κυβέρνηση Μπους εκμεταλλεύτηκε με
κυνικό τρόπο τις επιθέσεις της 11/9 για να προάγει τα ιμπεριαλιστικά της σχέδια. Αλλά το
τεύχος αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα ακόμα πιο ανησυχητικό συμπέρασμα: ότι οι
επιθέσεις της 11/9 ήτανε οι ίδιες ενορχηστρωμένες από αυτή την κυβέρνηση ακριβώς ώστε να
τις εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο. Εάν αυτό αληθεύει τότε το θέμα δεν είναι μόνο ότι η
επίσημη δικαιολογία για την επίθεση κατά του Ιράκ ήταν ψέμα, όπως δείχνουν τα μνημόνια της
Ντάουνινγκ Στρητ. Το θέμα είναι επίσης ότι ολόκληρος ο δήθεν 'Πόλεμος Κατά της
Τρομοκρατίας' βασίστηκε πάνω σε μια προηγούμενη απάτη. Άρα, το βιβλίο αυτό φέρνει τον
Αμερικανικό λαό – και τον λαό ολόκληρου του κόσμου – αντιμέτωπους με ένα θέμα το οποίο
είναι πιο σημαντικό και επιτακτικό όλων των άλλων. Αυτό το βιβλίο, το οποίο δεν γίνεται με
κανένα τρόπο να απορριφθεί ως τα παραληρήματα κάποιων 'παρανοϊκών θεωρητικών
συνομοσιολόγων' το εγκρίνω όσο πιο ανεπιφύλακτα μπορώ». 12
Ο κ. ΜακΓκάβερν δεν είναι μόνος όταν αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής 11/9 ως
«αστείο». Ο Ουίλιαμ Κρίστισον πρώην διευθυντής της περιφερειακής και πολιτικής ανάλυσης
στη CIA, επίσης αποκάλεσε την έκθεση «αστείο». Ούτε είναι και ο κ. ΜακΓκάβερν μόνος όταν
αναφέρεται σε «συγκάλυψη». Ο Μέλβιν Γκούντμαν πρώην προϊστάμενος τμήματος του
Γραφείου Σοβιετικών Υποθέσεων της CIA επίσης το αποκάλεσε «συγκάλυψη». (βλ. παρακάτω)
Ουίλιαμ Κρίστισον, βετεράνος της CIA με 29 έτη υπηρεσίας,
πρώην Αξιωματικός Εθνικών Πληροφοριών (NIO) και πρώην
διευθυντής του Γραφείου Περιφερειακής και Πολιτικής Ανάλυσης
της CIA περιέγραψε την έκθεση της Επιτροπής 11/9 ως «αστείο»
και η κριτική του ήταν δριμύτατη. Σε μια συνέντευξη podcast του
2006 από τον Τζορτζ Κέννεϊ της εκπομπής «Ηλεκτρική Πολιτική»,
ο Κρίστισον είπε: «Πολύ σοβαρά, χρειαζόμαστε μια εξ ολοκλήρου
νέα πολύ υψηλού επιπέδου και αληθινά ανεξάρτητη έρευνα για
τα γεγονότα της 11/9. Σκέφτομαι ότι πρέπει σχεδόν να εξετάσετε
την έκθεση της Επιτροπής 11/9 ως αστείο και καθόλου ως
σοβαρό κομμάτι ανάλυσης». 13

Ουίλλιαμ Κρίστισον

Ο Κρίστισον είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής
Ερεύνης της Ενδέκατης Ενάτου, μιας οργάνωσης που δηλώνει
ότι «έχουμε βρει ατράνταχτους επιστημονικούς λόγους
αμφισβήτησης της ερμηνείας των γεγονότων της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001 από το γραφείο του Προέδρου των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής και που στη συνέχεια διαδίδεται από τα
σημαντικότερα ΜΜΕ των εθνών της δύσης.» 14
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Στην επικύρωση του το 2007 του βιβλίου του Ντέιβιντ Ρέι Γκρίφιν Απομυθοποιώντας τους
Απομυθοποιητές της 11/9 ο Κρίστισον έγραψε, «[υπάρχει] ένα ισχυρό σώμα στοιχείων που
δείχνει ότι η 'επίσημη εκδοχή' της Αμερικανικής κυβέρνησης γιαυτό που συνέβη στις 11
Σεπτεμβρίου 2001 είναι σχεδόν σίγουρα μια τερατώδης σειρά ψεμάτων» 15 Και σε ένα δοκίμιο
στο Διαδίκτυο στα τέλη του 2006 έγραψε «Έχω φτάσει να πιστεύω ότι σημαντικά τμήματα των
[εναλλακτικών] θεωριών για την 11/9 είναι αληθινά, και ότι επομένως τα σημαντικά τμήματα της
'επίσημης εκδοχής' που παρατίθενται από την Αμερικανική κυβέρνηση και την Επιτροπή 11/9
είναι ψέμματα. Σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου
δεν εκτυλίχτηκαν όπως θα μας είχε να πιστέψουμε η κυβέρνηση Μπους και η Επιτροπή 11/9. …
Ένα επιβατηγό αεροσκάφος σχεδόν σίγουρα δεν χτύπησε το Πεντάγωνο. … Οι Δίδυμοι Πύργοι
(βόρειος και νότιος) του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου σχεδόν βεβαίως δεν κατέρρευσαν και
σωριάστηκαν στη γη επειδή τα αεροσκάφη που καταλήφθηκαν από αεροπειρατές έπεσαν πάνω
τους». 16
Πριν από την αποχώρησή του από τη CIA το 1979, ο Κρίστισον εκτέλεσε χρέη διευθυντή του
Γραφείου Περιφερειακής και Πολιτικής Ανάλυσης της CIA όπου επιτηρούσε 200 αναλυτές που
συνέλεγαν πληροφορίες και παρείχαν ανάλυση για όλες τις περιοχές και κάθε χώρα της
υφηλίου. Πριν από αυτό υπηρέτησε ως ένας από τους λιγοστούς Αξιωματικούς Εθνικών
Πληροφοριών (NIO) της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών. Οι NIO είναι αρμόδιοι για τις
επιχειρήσεις της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών σε μια ιδιαίτερη θεματική περιοχή
εθνικής ασφάλειας και είναι οι κύριοι σύμβουλοι του Διευθυντού Κεντρικών Πληροφοριών.
Δρ Μέλβιν Γκούντμαν, είναι άλλος ένας πρώην ανώτερος
αξιωματούχος της CIA που αποκαλεί την έκθεση της Επιτροπής
11/9 «συγκάλυψη» και που υπέγραψε το αίτημα για επανεξέταση
της 11/9. Ο Γκούντμαν υπηρέτησε ως προϊστάμενος τμήματος
του Γραφείου Σοβιετικών Υποθέσεων της CIA και ως ανώτερος
αναλυτής από το 1966 - το 1990. Υπήρξε επίσης καθηγητής της
Διεθνούς Ασφάλειας στο Εθνικό Πολεμικό Κολέγιο την περίοδο
1986-2004.
Στην κατάθεση του σε ενημέρωση του Κογκρέσου το 2005 για
την έκθεση της Επιτροπής 11/9, ο Γκούντμαν είπε: «Αυτή είναι
μια σημαντική εξέταση της Επιτροπής 11/9 η οποία ήταν μια
ιστορική ευκαιρία που χάθηκε και μια μελέτη της Επιτροπής 11/9
που είναι τρομερά ανακριβής. ...

Δρ Μέλβιν Φκούντμαν

«Νομίζω ότι η Επιτροπή 11/9 μου έχει διδάξει ότι πρέπει να
είμαστε εξαιρετικά αυστηροί και εξαιρετικά σταθεροί στο κυνήγι
της αλήθειας, επειδή υπάρχει μια εταιρική νοοτροπία σε αυτήν την
χώρα που εργάζεται ενάντια στην εμφάνιση της αλήθειας, ακόμη και σε τραγωδίες, όπως η
τραγωδία της 11/9. ...
«Θέλω να μιλήσω για την ίδια την Επιτροπή [11/9], για την ελαττωματική διαδικασία της
Επιτροπής και τελικά για την σύγκρουση συμφερόντων μέσα στην Επιτροπή που είναι
εξαιρετικά σημαντική για να καταλάβουμε την αποτυχία της Επιτροπής. … Η τελική έκθεση είναι
τελικά μια συγκάλυψη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω».17 Ο Γκούντμαν είναι ανώτερο
μέλος και διευθυντής του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής και
επίκουρος καθηγητής πολιτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.
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Ρόμπερτ Μπάερ

Ρόμπερτ Μπάερ είναι άλλος γνωστός παλαίμαχος της CIA που
έχει εξετάσει τον επίσημο απολογισμό της 11/9. Βετεράνος 21
ετών στη CIA και ειδικός ζητημάτων της Μέσης Ανατολής, ο
Μπάερ απονεμήθηκε το μετάλλιο σταδιοδρομίας στις μυστικές
υπηρεσίες όταν αποχώρησε το 1997. Ο βραβευμένος με
Πούλιτζερ δημοσιογράφος Σήμουρ Χέρς έγραψε ότι ο Μπάερ
«θεωρήθηκε ίσως ο καλύτερος αξιωματικός στο έδαφος στη Μέση
Ανατολή.» 18 Μετά την αποχώρηση του ο Μπάερ έγραψε δύο
βιβλία με αληθινά γεγονότα για τη CIA που είχαν εμπορική
επιτυχία, τα Μη δείτε κακό και Ύπνο με το διάβολο. Το πρώτο
χρησίμευσε ως η βάση για το βραβευμένο με Όσκαρ
κινηματογραφικό έργο Συριάνα, με πρωταγωνιστή τον επίσης
βραβευμένο με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ. Ο Μπάερ ήταν επίσης ο
συγγραφέας και σχολιαστής στο ντοκιμαντέρ Η αίρεση του
βομβιστή αυτοκτονίας που προτάθηκε για το Βραβείο Έμμυ.

Ο Μπάερ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει το εάν η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να έχει
ολοκληρώσει μόνη της την 11/9. Σε ένα δοκίμιο του 2002 για την Γκάρντιαν ο Μπάερ έγραψε «ο
Μπιν Λάντεν ενήργησε μόνος, μέσω του δικού του δικτύου της Αλ Κάιντα, στην προώθηση των
επιθέσεων; Γι αυτό είμαι πολύ πιο σίγουρος και εμφατικός: όχι». 19
Το 2006, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης με τον Τομ Χάρτμαν ο Μπάερ, αφού
σχολίασε τα οικονομικά κέρδη που επωφελήθηκαν ορισμένοι από την 11/9, ερωτήθηκε: «Τι
γίνεται με το πολιτικό κέρδος; Υπάρχουν εκείνοι που προτείνουν ότι… κάποιος σε εκείνη την
δομή διοίκησης… είχε αρκετά καλή γνώση ότι η 11/9 επρόκειτο να συμβεί – και πραγματικά δεν
έκανε πολλά για να την σταματήσει – ή ακόμα και εμπόδισε προσπάθειες να σταματηθεί επειδή
σκέφτηκαν ότι αυτό θα έδινε κάποια νομιμότητα στην αποτυχημένη κυβέρνηση Μπους….» ο
Μπάερ απάντησε: «Απολύτως». Ο Χάρτμαν ρώτησε έπειτα, «Έτσι είστε προσωπικά της
άποψης… ότι υπήρξε μια πτυχή 'δουλειάς εκ των έσω' για την 11/9 μέσα στην Αμερικανική
κυβέρνηση;» στο οποίο ο Μπάερ απάντησε, «Υπάρχει εκείνη η δυνατότητα, τα στοιχεία έτσι
δείχνουν». Όταν ο Χάρτμαν συνέχισε, «Και γιατί δεν ερευνάται;» ο Μπάερ απάντησε, «Γιατί δεν
ερευνάται η ιστορία των όπλων μαζικής καταστροφής; Γιατί κανένας δεν βρέθηκε υπεύθυνος για
την 11/9; Αποδόθηκαν ευθύνες μετά από το Περλ Χάρμπορ. Γιατί δεν έχει υπάρξει καμία
αλλαγή στη δομή της διοίκησης; Γιατί δεν έχει υπάρξει κανένας πολιτικός αντίκτυπος; Γιατί δεν
έχει εκτεθεί καθόλου αυτό; Σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι». 20
Και τον Φεβρουάριο του 2008 ο Μπάερ έγραψε, «Υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις και
αναπάντητες ερωτήσεις στην έκθεση της Επιτροπής 11/9 ώστε κάτω από μια φιλική κυβέρνηση,
η έρευνα της 11/9 πρέπει να ανοίξει εκ νέου». 21
Στην επικύρωση του της αναθεωρημένης και ενημερωμένης έκδοσης του βιβλίου του Ντέιβιντ
Ρέι Γκρίφιν Απομυθοποιώντας τους Απομυθοποιητές της 11/9 ο Μπάερ έγραψε, «Έως
ότου γίνει μια ολοκληρωμένη, τίμια, διαφανή έρευνα – όχι βασισμένη σε 'ομολογία' εξαγμένη
κάτω από βασανιστήρια – δεν θα μάθουμε ποτέ τι συνέβη την 11/9». 22
«Αναγκάζομαι να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι η 11/9 τουλάχιστον επιτράπηκε να συμβεί ως
πρόφαση για τον πόλεμο» έγραψε ο γνωστός αναλυτής πληροφοριών Ρόμπερτ Ντέιβιντ Στηλ
το 2006 σε μια αναθεώρηση του βιβλίου 11/9 Συνθετικός Τρόμος του Γουέμπστερ Τάρπλεϊ. Ο
Στηλ είναι συντάκτης πολλών βιβλίων για τις μυστικές υπηρεσίες και είναι αυτή την περίοδο
Διευθύνων Σύμβουλος του OSS.net, ενός οργανισμού υπέρμαχου των Πληροφοριών Ανοικτού
Κώδικα (Open Source Intelligence). Ο Στηλ έχει συνολικά 25 έτη υπηρεσίας στη CIA και το
σώμα των Αμερικανών Πεζοναυτών. Υπηρέτησε επίσης ως ο δεύτερος πιο υψηλόβαθμος
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πολίτης (GS-14) στην υπηρεσία πληροφοριών των Πεζοναυτών
από το 1988-1992 και ήταν επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστημίου του Σώματος των Πεζοναυτών. Ο Στηλ συνέχισε,
«Πρέπει να πω σε όποιον φροντίσει να το διαβάσει αυτό: το
πιστεύω. Το πιστεύω αρκετά να θέλω μια πλήρη έρευνα που να
περνά τη 'δοκιμή της μύτης' των οικογενειών της 11/9 καθώς
επίσης και των αντικειμενικών εξωτερικών παρατηρητών». 23

Ρόμπερτ Ντέϊβιντ Στηλ

Σε μια μετέπειτα συνέντευξη στην εκπομπή του Άλεξ Τζόουνς ο
Στηλ είπε, «Η Αμερικανική κυβέρνηση δεν την ερεύνησε [την
11/9] κατάλληλα και υπάρχουν περισσότερα σημεία που πρέπει
να εξερευνήσουμε», προσθέτοντας «Είμαι απολύτως σίγουρος
ότι ο πύργος 7 ρίχτηκε από ελεγχόμενη κατεδάφιση και ότι, όσο
με αφορά, αυτό σημαίνει ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει ερευνηθεί
κατάλληλα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος το κτήριο να μπορούσε
να σωριαστεί κάτω χωρίς ελεγχόμενη κατεδάφιση». 24

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2004, μια ομάδα 25 παλαίμαχων στρατιωτικών, ανθρώπων των μυστικών
υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου έστειλαν μια κοινή επιστολή στο Κογκρέσο που
εκφράζει τις ανησυχίες τους για τις «σοβαρές ανεπάρκειες», «παραλείψεις», και «σημαντικές
ρωγμές» στην έκθεση της Επιτροπής 11/9 και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για μια νέα
έρευνα. Η επιστολή τους προφανώς εξ ολοκλήρου αγνοήθηκε. Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν
τέσσερις παλαίμαχοι της CIA, οι Ρέιμοντ ΜακΓκάβερν και Μέλβιν Γκούντμαν (και οι δύο
προαναφερθέντες) και οι Ντέιβιντ ΜακΜάϊκλ και Λυν Λάρκιν.
Δρ Ντέιβιντ ΜακΜάϊκλ – Πρώην ανώτερος αξιωματικός
εκτιμήσεων στη CIA με πρόσθετη ευθύνη για τις υποθέσεις
δυτικού ημισφαιρίου στο Συμβούλιο Εθνικών Πληροφοριών της
CIA. Πριν προσχωρήσει στη CIA υπηρέτησε ως αξιωματικός του
σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών για δέκα έτη και για
τέσσερα έτη ως κυβερνητικός σύμβουλος θεμάτων αντιεξέγερσης.
Λυν Λάρκιν – Πρώην αξιωματικός αποστολών της CIA η οποία
υπηρέτησε σε διάφορους σταθμούς της CIA στο εξωτερικό πριν
διορισθεί στο Κέντρο Αντικατασκοπείας της CIA. Εκεί προέδρευσε
μιας δια-υπηρεσιακής ομάδας εργασίας η οποία μεταξύ άλλων
λειτουργιών κατηύθυνε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για τον
συντονισμό προσπαθειών συλλογής πληροφοριών μεταξύ των
πολλών υπηρεσιών πληροφοριών και επιβολής του νόμου.

Δρ Ντέϊβιντ ΜακΜάϊκλ

Η επιστολή τους έγραφε: «Εμείς οι υπογεγραμμένοι επιθυμούμε
να φέρουμε στην προσοχή του Κογκρέσου και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών αυτά
που πιστεύουμε είναι σοβαρές ανεπάρκειες στην έκθεση και τις συστάσεις της. …
«Η παράλειψη είναι μια από τις σημαντικότερες ρωγμές στην έκθεση της Επιτροπής.
Γνωρίζουμε σημαντικά ζητήματα και περιπτώσεις που αναφέρθηκαν κανονικά στην
επιτροπή από εκείνους από εμάς που είχαν άμεση γνώση, αλλά κάπως διέφυγαν της
προσοχής της. …
«Η παράλειψη τέτοιων σοβαρών και εφαρμόσιμων ζητημάτων και πληροφοριών από
μόνη της καθιστά την έκθεση ελαττωματική και δημιουργεί αμφιβολία για την ισχύ
πολλών συστάσεων της. …
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«Η Επιτροπή, με την ελλιπή έκθεσή της των «γεγονότων και περιστάσεων», τη σκόπιμη
αποφυγή της ανάθεσης της ευθύνης και την αδιαφορία της για την γνώση, την πείρα και
την εμπειρία εκείνων που πραγματικά εκτελούν αυτή τη δουλειά, έχει καταπιαστεί τώρα
με το να πιέζει το Κογκρέσο μας και το έθνους μας για να εφαρμόσει βιαστικά όλες τις
συστάσεις της. …
«Οι υπογεγραμμένοι, που έχουν εργαστεί μέσα στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες
(FBI, CIA, FAA, DIA, τελωνείο) αρμόδια για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια
ασφάλεια, σας καλούμε εσάς στο Κογκρέσο να συμπεριλάβετε τις φωνές εκείνων που
έχουν από πρώτο χέρι γνώση και πείρα από τα σημαντικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε. Στεκόμαστε έτοιμοι να παίξουμε το ρόλο μας». 25

Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI)
Εννέα παλαίμαχοι του FBI ήταν ανάμεσα στους 25 βετεράνους των σωμάτων του στρατού, των
μυστικών υπηρεσιών, και της επιβολής του νόμου που υπέγραψαν την προαναφερθείσα
επιστολή της 14ης Σεπτεμβρίου 2004 προς το Κογκρέσο η οποία αμφισβητεί την έκθεση της
Επιτροπής 11/9 και καλεί για μια νέα έρευνα σχετικά με την 11/9.
Έντουαρντ Τζ. Κοστέλο, ο νεώτερος – Πρώην Ειδικός
Πράκτορας Αντικατασκοπείας του FBI. Πρώην προσωρινός
δικαστής, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια.
Τζων Μ. Κόουλ – Πρώην Ειδικός Μυστικών Αποστολών της
Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας του FBI. Επικεφαλής των ερευνών
του FBI στο εξωτερικό καλύπτοντας την Ινδία, το Πακιστάν και το
Αφγανιστάν. 18-χρονη θητεία στο FBI. Ο κ. Κόουλ εργάζεται τώρα
ως αναλυτής θεμάτων αντικατασκοπείας.

Έντουαρντ Τζ.
Κοστέλλο, ο νεώτερος

Σίμπελ Ντ. Έντμοντς – Μάρτυρας ενώπιον της Επιτροπής 11/9.
Πρώην Ειδική Μεταφράσεων εκτελώντας μεταφράσεις για
αντιτρομοκρατικές και αντικατασκοπευτικές επιχειρήσεις του FBI.
Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Συνασπισμού Κοινοποιητών
Δυσλειτουργίας Εθνικής Ασφάλειας.
Σε προσωπική επιστολή προς την Επιτροπή 11/9 τον Αύγουστο
του 2004 η κ. Έντμοντς έγραψε: «Βρίσκω την έκθεσή σας σοβαρά
ελλειπή στην αποτυχία του να αντιμετωπίσει τα σοβαρά ζητήματα
των μυστικών υπηρεσιών που γνωρίζω, τα οποία έχουν
επιβεβαιωθεί, και για τα οποία ως μάρτυρας ενώπιον της
επιτροπής εγώ σας κατέστησα ενήμερους. Κατά συνέπεια πρέπει
να υποθέσω ότι άλλα σοβαρά θέματα που δεν γνωρίζω
παραλείφθηκαν με τον ίδιο τρόπο από την έκθεσή σας. Αυτές οι
παραλείψεις δημιουργούν αμφιβολία για το κύρος της έκθεσής
σας και επομένως με τα συμπεράσματά και τις συστάσεις της».26

Τζων Μ. Κόουλ

Ρόουζμαιρη Ν. Ντιού – Πρώην Επόπτης Ειδική Πράκτορας
αντιτρομοκρατίας και αντικατασκοπείας του FBI. Πρώην μέλος
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της Προεδρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
Εθνικής Ασφάλειας (NSTAC) και της Ομάδας Εργασίας
Εγκλήματος Ηλεκτρονικού εμπορίου/Κυβερνοχώρου. 13-χρονη
σταδιοδρομία στο FBI.
Γκίλμπερτ Μ. Γκράχαμ – Συνταξιούχος πρώην Ειδικός
Πράκτορας που υπηρέτησε στο γραφείο της Διεύθυνσης
Αντικατασκοπείας του FBI στην Ουάσιγκτον. 24-χρονη
σταδιοδρομία στο FBI.

Σίμπελ Ντ. Έντμοντς

Μπεχρούζ Σαρσάρ – Μάρτυρας ενώπιον της Επιτροπής 11/9.
Συνταξιούχος Ειδική Μεταφράσεων που μετέφραζε κείμενα από
την γλώσσα Φάρσι για τις επιχειρήσεις του FBI που σχετίζονταν
με το Ιράν και το Αφγανιστάν.
Τζέιν Α. Τέρνερ – Συνταξιούχος πρώην Ειδική Πράκτορας του
FBI. 24-χρονη σταδιοδρομία στο FBI.
Τζον Μπ. Βίνσεντ – Συνταξιούχος πρώην Ειδικός Πράκτορας
της Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας του FBI. 27-χρονη
σταδιοδρομία στο FBI.

Ρόουζμαιρη Ν. Ντιού

Τζέϊν Α. Τέρνερ

Δρ. Φρεντ Γουάιτχερστ, JD – Συνταξιούχος πρώην Επόπτης
Ειδικός Πράκτορας/Εξεταστής του Εγκληματολογικού
Εργαστηρίου του FBI. 16-χρονη σταδιοδρομία στο FBI. Πρώην
Αξιωματικός Πληροφοριών του Αμερικανικού Στρατού.

Τζον Μπ. Βίνσεντ
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Δρ. Φρεντ Γουάϊτχερστ,
JD

Άλλοι βετεράνοι του FBI έχουν μιλήσει ανεξάρτητα για τους προβληματισμούς που είχαν με την
επίσημη εκδοχή των γεγονότων της 11/9.
Κολήν Ράουλεϊ – Πρώην Ειδική Πράκτορας και Σύμβουλος
Τμήματος της Μινεάπολις για το FBI. 24-χρονη σταδιοδρομία στο
FBI. Η πράκτορας Ράουλεϊ επιλέχτηκε ως μία από τα τρία
Πρόσωπα της Χρονιάς 2002 του περιοδικού Τάιμ επειδή
αποκάλυψαν της προσπάθειες του κεντρικού γραφείου του FBI
«να πετάει εμπόδια και να υπονομεύει» τις έρευνες τομέων του
FBI για τους χειριστές της Αλ Κάιντα τις τέσσερις εβδομάδες πριν
από την 11/9.
Στις 21 Μαΐου 2002, η πράκτορας Ράουλεϊ έστειλε μια επιστολή
13 σελίδων στον διευθυντή Ρόμπερτ Μάλερ του FBI δηλώνοντας
«Το γεγονός είναι ότι βασικό προσωπικό FBIHQ (Αρχηγείο FBI)
του οποίου εργασία ήταν να βοηθήσουν και να συντονιστούν με
τους πράκτορες στο πεδίο ερευνών κατά της τρομοκρατίας και τη
Κολήν Ράουλεϊ
λήψη και τη χρήση των αναζητήσεων του νόμου FISA για την
παρακολούθηση ξένων πρακτόρων (και που ήταν θεωρητικά μυημένοι σε πολύ
περισσότερες πηγές πληροφοριών από τους πράκτορες στο πεδίο), συνέχισε σχεδόν
ανεξήγητα να πετάει εμπόδια και να υπονομεύει τις πλέον απεγνωσμένες προσπάθειες
του τμήματος της Μινεάπολις να ληφθεί ένα ένταλμα έρευνας FISA, πολύ μετά την
παροχή πληροφοριών από την γαλλική υπηρεσία πληροφοριών και αφού τα πιθανά
αίτια [των τρομοκρατών] είχαν διασαφηνιστεί. Το προσωπικό HQ έθεσε σχεδόν γελοίες
ερωτήσεις στις ξεκάθαρες προσπάθειές τους να υπονομεύσουν τη πιθανή αιτία. …
«Όταν, σε ένα απελπισμένο μέτρο της 11ης ώρας να παρακαμφθεί το εμπόδιο από το
FBIHQ, το τμήμα της Μινεάπολις ανέλαβε να ενημερώσει άμεσα το Αντιτρομοκρατικό
Κέντρο (CTC) της CIA, το προσωπικό FBIHQ έφτασε να τιμωρήσει τους πράκτορες της
Μινεάπολις για την άμεση αυτή επικοινωνία δίχως την έγκρισή τους…
«Γνωρίζω ότι δεν θα έπρεπε να είμαι επιπόλαιη γι αυτό, αλλά πραγματικά
αστειευόμασταν ότι το βασικό προσωπικό FBIHQ έπρεπε να είναι κατάσκοποι ή
τυφλοπόντικες, όπως ο Ρόμπερτ Χάνσεν, οι οποίοι θα εργάζονταν στην πραγματικότητα
για τον Οσάμα μπιν Λάντεν για να έχουν υπονομεύσει σε τέτοιο βαθμό την προσπάθεια
της Μινεάπολις». 27
Σε μια συνέντευξη τον Σεπτέμβριο του 2005 η πράκτορας Ράουλεϊ δήλωσε «Και αυτό που έκανα
ήταν, νομίζω, έβαλα το πρώτο καλό τσαλάκωμα στη γενική υπεράσπιση που για οκτώμισι, 9
μήνες, επικρατούσε – ότι δηλαδή η 11/9 δεν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.
«… όλοι συμβιβαζόμασταν με αυτά που λέγανε, δηλαδή το ότι 'η 11/9 δεν θα μπορούσε να είχε
αποτραπεί', πως ήταν η 'στερνή μας γνώση'. Η Κοντολίζα Ράις, 'καλά, κανένας δεν θα
μπορούσε ποτέ να έχει φανταστεί ότι κάποιος θα πετούσε…' και φυσικά, όταν το λέει αυτό δεν
λαμβάνει υπόψη μια ολόκληρη δέσμη πραγμάτων. Ο κόσμος την αφήνει να τα λέει χωρίς να την
κοντράρει. Δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός δύο ή τριών προγενέστερων γεγονότων με
ανθρώπους που προσπάθησαν να πιλοτάρουν αεροσκάφη πάνω σε κτήρια, αποπειραθείσες
αναλήψεις των πιλοτηρίων… Αγνοούμε επίσης το γεγονός ότι στη Μινεάπολι [γραφείο FBI], ο
εκτελών χρέη επόπτη, ενώ τσακώνεται με [την έδρα FBI] λέει ότι 'Αυτός είναι ένας τύπος [ο
Ζακαρίας Μουσάουϊ] που θα μπορούσε να πιλοτάρει ένα αεροπλάνο πάνω στο Παγκόσμιο
Κέντρο Εμπορίου' στις 22 Αυγούστου!» 28
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Παρά τις υψηλού προφίλ αποκαλύψεις της πράκτορος Ράουλεϊ και την οικεία γνώση των
προσπαθειών της έδρας του FBI να εμποδίσει τις έρευνες για τις σχετιζόμενες με την Αλ Κάιντα
τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά τις τέσσερις εβδομάδες πριν από την 11/9, η Επιτροπή
11/9 δεν της πήρε ποτέ κατάθεση. Ο «πλήρης και τέλειος απολογισμός των περιστάσεων που
περιβάλλουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001» της Επιτροπής 11/9 δεν
περιέχει καμία αναφορά των ισχυρισμών της κατά τους οποίους η έδρα του FBI «που συνέχισε,
σχεδόν ανεξήγητα, να στήνει εμπόδια και να υπονομεύει» τις αντιτρομοκρατικές προσπάθειες
πρακτόρων του FBI στο πεδίο. Η έκθεση της Επιτροπής 11/9 μόνο πλαγίως αναφέρει την
πράκτορα Ράουλι σε μια και μόνο υποσημείωση.
Ρόμπερτ Γκ. Ράιτ, ο νεότερος – Ειδικός Πράκτορας της
Μονάδας Διεθνούς Τρομοκρατίας του FBI. Ο μόνος πράκτορας
του FBI που κατάσχεσε χρήματα τρομοκρατών (άνω των $1,4
εκατομμυρίων) από τρομοκράτες Μεσανατολικής προέλευσης
βασισμένους στις Η.Π.Α. Και χρησιμοποιώντας ομοσπονδιακά
νομοθετήματα για αστικές κατασχέσεις πριν την 11/9. 17-χρονη
σταδιοδρομία στο FBI.
Τον Μάιο του 2002 ο πράκτορας Ράιτ μήνυσε το FBI ζητώντας
έγκριση για την έκδοση του 500-σέλιδου χειρόγραφου του, το
οποίο είχε καταθέσει 7 μήνες νωρίτερα. Στην μηνυτήρια αναφορά
δήλωνε ότι «Η συνειδητή αποτυχία του FBI να κινήσει
εγκληματολογικές έρευνες κατά πιθανών τρομοκρατών στις
Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε περαιτέρω όταν διευθυντές της
αντιτρομοκρατικής διεύθυνσης της έδρας του FBI (FBIHQ)
συναντήθηκε με την κοινή ομάδα εργασίας κατά της τρομοκρατίας
(JTTF) στο Σικάγο και παραδέχτηκε στον Ε.Π. Ράιτ ότι κανένας
Ρόμπερτ Γκ. Ράϊτ ο
στο FBIHQ δεν αναθεώρησε ή προσπάθησε να συνδέσει όλες τις
νεότερος
εκθέσεις που αρχειοθετήθηκαν από τα γραφεία τομέων του FBI
σχετικά με δραστηριότητες τρομοκρατών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
…
«Δυστυχώς, τα μεγαλύτερα εμπόδια στις προσπάθειες του Ε.Π. Ράιτ να κινήσει
εγκληματολογικές έρευνες κατά της επιχείρησης της Χαμάς στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η
διεύθυνση του γραφείου τομέων του Σικάγου και η αντιτρομοκρατική διεύθυνση του FBIHQ στην
Ουάσιγκτον. …
«Η επιτυχής εγκληματολογική έρευνα του Ε.Π. Ράιτ με τον κωδικό Χυδαία Προδοσία, οδήγησε
στην κατάσχεση στις 9 Ιουνίου 1998 $1,4 εκατομμυρίων από τα κεφάλαια που προορίζονταν για
τρομοκρατικές δραστηριότητες. … Τα καταληφθέντα κεφάλαια συνδέθηκαν άμεσα με τον
Σαουδάραβα επιχειρηματία Γιασίν Καντί. Στις 12 Οκτωβρίου 2001, ο Γιασίν Καντί – ή Γιασίν ΑλΚαντί – υποδείχθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση ως οικονομικός υποστηρικτής του Οσάμα
μπιν Λάντεν. Σύμφωνα με μια Αμερικανική κυβερνητική πηγή ο Καντί παρείχε $3 εκατομμύρια
στον Μπιν Λάντεν και την οργάνωση του την Αλ Κάιντα». 29
Η ομάδα επιτήρησης κυβερνητικών ατασθαλιών Δικαστική Σκοπιά (Judicial Watch) βοήθησε την
μήνυση του πράκτορα Ράιτ και σε μια ανακοίνωση τύπου τον Σεπτέμβρη του 2002 δήλωσε ότι
«Το FBI συνεχίζει παρανόμως να αρνείται την έκδοση του χειρογράφου 500 σελίδων του Ε.Π.
Ράιτ Μοιραίες Προδοσίες της Αποστολής Πληροφοριών, το οποίο ο Ε.Π. Ράιτ υπέβαλε για
προκαταρκτική αναθεώρηση τον Οκτώβριο του 2001. Στην πραγματικότητα, το FBI αρνήθηκε
να καταθέσει το χειρόγραφο στον Γερουσιαστή Ρίτσαρντ Κ. Σέλμπι, αντιπροέδρου της Μικτής
Επιτροπής των Υπηρεσιών Πληροφοριών [του Αμερικανικού Κογκρέσου] ο οποίος είχε χρεωθεί
την έρευνα των αποτυχιών κατασκοπείας του FBI.» 30
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Είναι απίστευτο το ότι ο πράκτορας Ράιτ ποτέ δεν καλέστηκε ως μάρτυρας από την Επιτροπή
της 11/9, ούτε αναφέρεται στην «πλήρη και ολοκληρωμένη απόδοση των γεγονότων περί των
τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001» ούτε και στο ξεχωριστό 155-σέλιδο
Μονόγραφο για την Χρηματοδότηση Τρομοκρατών της Επιτροπής:


Παρά την υψηλής ορατότητας και πιστευτής κριτικής του πράκτορα Γουάιτ για τον τρόπο
που το FBI χειρίστηκε τις έρευνες υπόπτων τρομοκρατίας πριν την 11/9,



Παρά την πολύ δημόσια διαμάχη που προκάλεσε η άρνηση του FBI να παραδώσει το
500-σέλιδο κείμενό του στην 'Έρευνα της Μικτής Επιτροπής Πληροφοριών του
Κογκρέσου (JICI),



Παρά το γεγονός ότι ήταν ο μόνος πράκτορας του FBI που κατάσχεσε χρήματα
τρομοκρατών (άνω των $1,4 εκατομμυρίων) από τρομοκράτες Μεσανατολικής
καταγωγής που είχαν ως βάση τις Η.Π.Α., χρησιμοποιώντας ομοσπονδιακά
νομοθετήματα αστικών κατασχέσεων, πριν την 11/9, και



Παρά το γεγονός ότι ένας από τους ανθρώπους που συνδεόταν άμεσα με τα $1,4
εκατομμύρια που κατασχέθηκαν από τον πράκτορα Ράιτ ήταν ο Γιασίν Αλ-Καντί, αλλιώς
Γιασίν Καντί, ο οποίος στις 10/12/01 υποδείχθηκε από το Προεδρικό Εκτελεστικό
Διάταγμα 13224 ως «ειδικά υποδεδειγμένος παγκόσμιος τρομοκράτης» και οικονομικός
υποστηρικτής του Οσάμα μπιν Λάντεν και τα περιουσιακά του στοιχεία παγώθηκαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γιασίν αλ-Καντί επίσης δεν αναφέρεται στην αναφορά της Επιτροπής της 11/9 και μόνο
πλαγίως αναφέρεται σε υποσημείωση του 155-σέλιδου Μονόγραφου για την
Χρηματοδότηση Τρομοκρατών της Επιτροπής.
Η εκπομπή ABC News ανέφερε τον Δεκέμβριο του 2002 ότι «Σε μια δραματική συνέντευξη με το
ABCNEWS οι ειδικοί πράκτορες του FBI και συνεργάτες Ρόμπερτ Γουάιτ και Τζον Βίνσεντ λένε
ότι τους ανακάλεσαν εγκληματολογικές έρευνες υπόπτων τρομοκρατίας που σχετίζονταν με τις
θανατηφόρες επιθέσεις κατά των δυο πρεσβειών των Η.Π.Α. στην Αφρική. Αμερικανοί
αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Αλ Κάιντα ευθύνεται για τις επιθέσεις κατά των πρεσβειών και της
11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Η 11η Σεπτεμβρίου είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της ανικανότητας της μονάδας διεθνούς
τρομοκρατίας του FBI. Δεν χωράει καμία αμφιβολία αυτό. Απολύτως καμία αμφιβολία για αυτό»
είπε ο Ράιτ «Δεν μπορείς να ξέρεις τα πράγματα που ξέρω και να μην τα δημοσιοποιήσεις». …
«Ο επόπτης που ήταν εκεί από την έδρα ήταν κατ' ευθείαν απέναντι μου και άρχισε να μου
φωνάζει: 'Δεν θα ανοίξετε εγκληματολογικές έρευνες. Απαγορεύω οποιονδήποτε από εσάς. Δεν
θα ανοίξετε εγκληματολογικές έρευνες για οποιαδήποτε από αυτά τα θέματα κατασκοπείας',»
είπε ο Ράιτ
Παρότι ανήκε σε μια αντιτρομοκρατική ομάδα εργασίας και είπαν ότι είχαν αποδείξεις ποινικής
δραστηριότητας, ο Ράιτ είπε ότι υποχρεώθηκε να μην ασχοληθεί με την υπόθεση.» 31
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Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA)
Τρεις βετεράνοι της αντιτρομοκρατίας από το FAA συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 25
βετεράνους του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου που υπέγραψαν
την επιστολή προς το Κογκρέσο της 14ης Σεπτεμβρίου του 2004 που αναφέρεται άνωθεν και η
οποία αμφισβητεί την αναφορά της Επιτροπής για την 11/9 και ζητεί νέα έρευνα των γεγονότων
της 11/9.
Μπόγκνταν Ντζάκοβιτς – Μάρτυρας ενώπιον της Επιτροπής για
την 11/9. Ειδικός σε θέματα αντιτρομοκρατίας με 14-χρονη θητεία
στην Διεύθυνση Ασφάλειας της FAA. Αρχηγός ομάδας της
Κόκκινης Ομάδας (Τρομοκρατίας) της FAA η οποία διηύθυνε
μυστικές δοκιμές για την ασφάλεια αεροδρομίου μιμούμενη
τρομοκρατικές επιθέσεις. Πρώην αρχηγός ομάδας στο
ομοσπονδιακό πρόγραμμα φυλάκων πτήσεων. Πρώην
αξιωματικός ακτοφυλακής.

Μπόγκνταν Ντζάκοβιτς

Στο βιντεοσκοπημένο ντοκιμαντέρ Μέσα στη 11/9 που
μεταδόθηκε τον Αύγουστο του 2005, ο κ. Ντζάκοβιτς δήλωσε ότι
«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.» 32
Στο ντοκιμαντέρ Στο Πάτριο Έδαφος που επίσης μεταδόθηκε τον
Αυγούστου του 2005, ο κ. Ντζάκοβιτς δήλωσε «Το καλύτερο που
θα μπορούσα να πω για αυτό είναι ότι πραγματικά την κάνανε
μαντάρα τη δουλειά με το να αποφύγουν να μελετήσουν τις
πραγματικές αποτυχίες. … Στη χειρότερη περίπτωση, νομίζω ότι
η έκθεση της Επιτροπής για την 11/9 είναι προδοσία». 33
Στιβ Έλσον – Πρώην Ειδικός Πράκτορας του Αμερικανικού
Ναυτικού, της DEA και της FAA. Ειδικός στην Αντιτρομοκρατία,
στις Μυστικές Υπηρεσίες και την Ασφάλεια. 22 έτη στρατιωτικής
θητείας,
κυρίως
σε
ειδικές
μονάδες
του
Ναυτικού.
Συνταξιοδοτημένο μέλος των Μονάδων Ειδικών Καταστροφών. 9χρονη υπηρεσία με την FAA και την DEA. Ο κ. Έλσον έχει
μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα εθνικής ασφάλειας και μυστικών
υπηρεσιών του ναυτικού με εστίαση σε θέματα τρομοκρατίας.

Στηβ Έλσον

Ο κ. Έλσον έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Salon.com τον
Αύγουστο του 2004 το οποίο ανέφερε ότι, «Ως πρώην μέλος των
ΜΕΚ του Ναυτικού και αντιπρόσωπος της δίωξης ναρκωτικών
DEA στη Νότια Αμερική, ο Έλσον δεν είναι συνεσταλμένο άτομο.
'Θα έδινα '4' στην Επιτροπή για την έρευνα της,’ δηλώνει. ... 'Οι
επίτροποι γνώριζαν πολλά περισσότερα από αυτά που
συμπεριέλαβαν στην αναφορά,' λέει. ΄'Ξεπουλήθηκαν.'» 34
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Αντ/χης Μπράιαν Φ. Σάλιβαν, Στρατονομία Αμερικανικού
Στρατού (συντ.) – Πρώην Ειδικός Πράκτορας της Διεύθυνσης
Περιφερειακής Ασφάλειας Νέας Αγγλίας της FAA όπου ήταν
ειδικός στην διαχείριση προγραμμάτων κινδύνου. Απόφοιτος του
Κολεγίου Διοίκησης και Γενικού Επιτελείου του Αμερικανικού
Στρατού με πρόσθετα πτυχία Ελεύθερων Σπουδών και Ιστορίας
από το Πανεπιστήμιο Νορθήστερν και πτυχίο μεταπτυχιακών
σπουδών στην Παιδεία από το πρώην Πολιτειακό Κολέγιο της
Βοστώνης.

Αντ/χης Μπράϊαν Φ.
Σάλλιβαν

Αμερικανικά Τελωνεία και Συνοροφυλακή
Μαρκ Κόνραντ, JD – Συνταξιούχος Επικεφαλής Πράκτορας των
Αμερικανικών Τελωνείων, υπεύθυνος για την εσωτερική
ακεραιότητα και ασφάλεια μιας περιοχής που περιλάμβανε εννέα
πολιτείες και δυο σημεία του εξωτερικού. Πρώην Ομοσπονδιακός
Ιπτάμενος Αστυνόμος Ασφαλείας. 27-χρονη θητεία στα Αμερικανικά
Τελωνεία. Ο κ. Κόνραντ ήταν ανάμεσα στους 25 βετεράνους των
σωμάτων του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, και της επιβολής
του νόμου που υπέγραψαν την προαναφερθείσα επιστολή της
14ης Σεπτεμβρίου 2004 προς το Κογκρέσο η οποία αμφισβητεί την
έκθεση της Επιτροπής 11/9 και ζητεί να διεξαχθεί νέα έρευνα για
την 11/9.

Μαρκ Κόνραντ, JD

Ρέιμοντ Σικολίλι – Πρώην Ιπτάμενος Αστυνόμος Ασφάλειας των
Η.Π.Α. και Ανώτερος Επιθεωρητής των Αμερικανικών Τελωνείων,
συνταξιούχος έπειτα από θητεία 33 ετών.
Σε δήλωση που υποστήριζε το αίτημα Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών
Μηχανικών για διεξαγωγή καινούργιας έρευνας της 11/9 έγραψε:
«Ντρέπομαι που πέρασα τόσα χρόνια προστατεύοντας τα σύνορα
μόνο για να γνωρίζω τώρα ότι ζούμε την περίοδο της μεγαλύτερης
διαφθοράς σε όλη την ιστορία της Αμερικής. Είχα κάποια
ερωτήματα στο νου μου αλλά δεν ήταν παρά μόνον όταν
παρακολούθησα αυτό το DVD που όλα τα κομμάτια του παζλ
μπήκαν στη θέση τους. Πιστεύω ότι και εγώ ζούσα στην άρνηση.
Κανείς δεν θέλει να το πιστέψει αλλά έχοντας δει δυο πτώσεις
αεροσκαφών στο παρελθόν και βλέποντας τους Δίδυμους Πύργους
να πέφτουνε ξέρω ότι τα στοιχεία δεν ταιριάζουν.

Ρέιμοντ Σικολίλι

«'Έχοντας παρακολουθήσει αρκετά άλλα ντοκιμαντέρ για την 11/9
είμαι τώρα πεπεισμένος ότι τα κτίρια αυτά καταστράφηκαν
σκόπιμα. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει.» 35
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Βετεράνοι Υπουργείου Αμύνης και Αμερικανικής Στρατιωτικής
Κατασκοπείας

Υποστρ/γος Άλμπερτ
Σταμπλμπάϊν

Υποστρ/γος Άλμπερτ Στάμπλμπαϊν, Αμερικανικού Στρατού (εν
αποστρ.), πρώην Διοικητής της Αμερικανικής Διοίκησης
Στρατιωτικής Κατασκοπείας και Ασφάλειας (INSCOM), δεινός
επικριτής της επίσημης εκδοχής των γεγονότων της 11/9. Στο
βίντεο ντοκιμαντέρ του 2006 Ένα Έθνος Υπό Πολιορκία είπε «Μια
από τις εμπειρίες μου στον Στρατό ήτανε ως επικεφαλής της
Ερμηνείας Φωτογραφιών για Επιστημονική και Τεχνική
Κατασκοπεία του Στρατού την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
Έπαιρνα τα μέτρα κομματιών Σοβιετικού εξοπλισμού από
φωτογραφίες. Ήταν η δουλειά μου. 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; 36
Κατά την 32-χρονη θητεία του στον Στρατό ο Στρ/γος
Στάμπλμπαϊν επίσης διηύθυνε την Διοίκηση Ηλεκτρονικής
Έρευνας και Ανάπτυξης του Αμερικανικού Στρατού καθώς και την
Σχολή και το Κέντρο Κατασκοπείας του Αμερικανικού Στρατού. Ο
Στρ/γος Στάμπλμπαϊν είναι επίσης ενταγμένος στην Αίθουσα των
Διασημοτήτων της Στρατιωτικής Κατασκοπείας. 37
Μόρτον Γκούλντερ (1921 – 2008) διορίστηκε Αναπληρωματικός
Βοηθός Υπουργός Αμύνης για θέματα Κατασκοπείας και
Προειδοποίησης υπό τον Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον και συνέχισε
με αυτή την ιδιότητα υπό τους προέδρους Τζέραλντ Φορντ και
Τζίμι Κάρτερ. Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου υπηρέτησε ως Πλωτάρχης στο Ναυτικό των Η.Π.Α.
Υπήρξε συνιδρυτής της μεγάλης στρατιωτικής βιομηχανίας
Sanders Associates.

Μόρτον Γκούλντερ

Τον Οκτώβριο του 2004, τρεις μήνες μετά την έκδοση της
Αναφοράς της Επιτροπής 11/9 ο κ. Γκούλντερ και περισσότεροι
από 100 επιφανείς Αμερικανοί υπέγραψαν αίτημα ζητώντας από
το Κογκρέσο να επανεξετάσει αμέσως την 11/9. (Βλ. άνω, Στέιτ
Ντιπάρτμεντ: Έντουαρντ Πεκ).
Γερουσιαστής Μάικ Γκράβελ – Πρώην αξιωματικός του
Αμερικανικού Στρατού, υπηρέτησε ως Υπασπιστής στην
Υπηρεσία Πληροφοριών Επικοινωνιών στην Γερμανία και ως
Ειδικός Πράκτορας στο Σώμα Αντικατασκοπείας στην Γαλλία.
Πρώην Γερουσιαστής από την Αλάσκα, πιο καλά γνωστός επειδή
υπέβαλε πάνω από 4.000 σελίδες από τις περίφημες Pentagon
Papers για να καταγραφούν στα πρακτικά του Αμερικανικής
Γερουσίας, οπότε και δημοσιοποιήθηκε η μυστική επίσημη μελέτη
που αποκάλυπτε τα ψέμματα και τις χειραγωγήσεις μιας σειράς
Αμερικανικών κυβερνήσεων που παραπλάνησαν την χώρα για
τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Γερουσιαστής Μάϊκ
Γκράβελ
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Ο Γερουσιαστής Γκράβελ είναι μέλος των Πολιτικών Ηγετών Υπέρ της Αλήθειας για την
11/9, μιας οργάνωσης που δηλώνει ότι:
«Μελετητές και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων –συμπεριλαμβανομένων των
αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των πυροσβεστών, των αξιωματικών πληροφοριών, των
δικηγόρων, των επαγγελματιών στην ιατρική, των στρατιωτικών αξιωματούχων, των
φιλοσόφων, των θρησκευτικών ηγετών, των φυσικών επιστημόνων, και των πιλότων – έχουν
μιλήσει ανοικτά για τις ριζικές αποκλίσεις μεταξύ του επίσημου απολογισμού των επιθέσεων της
11/9 και αυτών που ως ανεξάρτητοι ερευνητές τυγχάνει να γνωρίζουν.
«Έχουν καθορίσει πέρα από οποιαδήποτε λογική αμφιβολία ότι ο επίσημος απολογισμός της
11/9 είναι ψευδής και ότι, επομένως, οι επίσημες έρευνες είναι στην πραγματικότητα
επιχειρήσεις συγκάλυψης.
«Ως εδώ, εντούτοις, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από τους πολιτικούς ηγέτες στην
Ουάσιγκτον ή και από άλλες πρωτεύουσες ανά τον κόσμο. Η οργάνωσή μας, Πολιτικοί Ηγέτες
Υπέρ της Αλήθειας για την 11/9 έχει συσταθεί για να βοηθήσει να επιφέρει μια τέτοια
απάντηση». 38
Γουέιν Μάντσεν – Πρώην αξιωματικός της Κατασκοπείας του
Αμερικανικού Ναυτικού, ειδικός ηλεκτρονικής παρακολούθησης
και ασφάλειας. Στο παρελθόν είχε διοριστεί στην Εθνική
Υπηρεσία Ασφάλειας και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Νυν
δημοσιογράφος, αρθρογράφος που τα γραπτά του διανέμονται σε
όλη την Αμερική και συγγραφέας. Ανώτερο μέλος του Κέντρου
Πληροφοριών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (EPIC), μιας
ανεξάρτητης δημόσιας ομάδας προάσπισης προσωπικών
δεδομένων στην Ουάσιγκτον.
Σε ομιλία τον Νοέμβριο του 2006 είπε: «Μετά από πέντε έτη
ομιλίας σε πολλά άτομα στις υπηρεσίες πληροφοριών, στο
στρατό, σε ξένες μυστικές υπηρεσίες και σε ολόκληρο πλήθος
άλλων ανθρώπων, ανθρώπων από την κοινότητα ελέγχου
Γουέϊν Μάντσεν
εναέριας κυκλοφορίας, το FAA, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι
πέντε έτη μετά από αυτό που είδαμε να συμβαίνει εκείνο το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 2001,
ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα διαχωρισμένης συγκεκαλυμμένης επιχείρησης που σκόπευε να
επιφέρει ένα φασιστικό χτύπημα σε αυτήν την χώρα. …
«Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον της
δικαιοσύνης, εάν όχι από το Κογκρέσο μας τότε από το διεθνές
δικαστήριο στη Χάγη, στην Ολλανδία. Οι Μπους, Μπλερ,
Ράμσφελντ, Τσέινι πρέπει να κάθονται στο ίδιο σκαμνί όπου
κάθισαν ο Μιλόσεβιτς και οι εγκληματίες πολέμου της Κροατίας
και της Σερβίας.» 39
Τζον Λόφτους – Πρώην αξιωματικός Κατασκοπείας του
Αμερικανικού Στρατού. Πρώην Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας του
Γραφείου Ειδικών Ερευνών του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό
των προέδρων Τζίμι Κάρτερ και Ρόναλντ Ρέιγκαν

Τζον Λόφτους

Σε σχόλια τον Σεπτέμβριο του 2003 του Μάικλ Μίτσερ του
βρετανικού
Κοινοβουλίου
και
του
πρώην
υπουργού
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περιβάλλοντος στην Γκάρντιαν με τον τίτλο Αυτός ο Πόλεμος Κατά της Τρομοκρατίας είναι
Κάλπικος ο κ. Λόφτους αναφέρθηκε στο ότι «Οι πληροφορίες που παρέχηκαν από την
ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών πριν από την 11/9 ήταν τόσο εκτενείς που δεν είναι πλέον
δυνατόν για την CIA ή το FBI να ισχυρίζονται μια υπεράσπιση ανικανότητας». 40
Η Αναφορά της Επιτροπής 11/9 δηλώνει ότι μόνο τρεις από τους φερόμενους ως τρομοκράτες
ήταν γνωστοί στις Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πριν την 11/9: οι Ναουάζ αλ-Χαζμί,
Σαλέμ αλ-Χαζμί και Χαλίντ αλ-Μιχντάρ. Η Αναφορά δεν αναφέρει ότι τα ονόματα και οι
φωτογραφίες του υποτιθέμενου αεροπειρατή Μαργουάν αλ-Σέχι και του υποτιθέμενου αρχηγού
Μοχάμεντ Άττα είχαν αναγνωριστεί από το πρόγραμμα αντιτρομοκρατίας του Υπ. Αμύνης
γνωστό ως 'Ικανός Κίνδυνος' (Able Danger) περισσότερο από ένα χρόνο πριν την 11/9 και ότι
ήταν γνωστό ότι ήταν συνδεδεμένοι με τη αλ-Κάιντα. Ο 'Ικανός Κίνδυνος' επίσης αναγνώρισε
τους Ναγουάζ αλ Χαζμί και Χαλίντ αλ-Μιχντάρ.
Αντ/χης Άντονι Σέιφερ, πρώην Αρχηγός του Προγράμματος
Ελεγχόμενης Ανθρώπινης Κατασκοπείας (HUMINT) του
στρατού, επιβλέποντας τις προσπάθειες της ελεγχόμενης
HUMINT παγκοσμίως της Διοίκησης Κατασκοπείας και
Ασφάλειας του Στρατού. Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής
Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2006 ο
αντ/χης Σέιφερ δήλωσε: «Οι βασικές αστυνομικές ερευνητικές
τεχνικές σε συνδυασμό με εργαλεία εξόρυξης πληροφοριών και
ανάλυσης ... κατέληξαν στην ίδρυση νέας μορφής συλλογής
πληροφοριών – και την αναγνώριση του Μοχάμεντ Άττα και
αρκετών άλλων από τους τρομοκράτες της 11/9 και το ότι ήτανε
συνδεδεμένοι με την Αλ Κάιντα έναν ολόκληρο χρόνο πριν από
τις επιθέσεις. ...
«Μετά την επαφή με δυο διαφορετικά μέλη της ομάδας ABLE
DANGER … το προσωπικό της Επιτροπής 11/9 αρνήθηκε να
διεξάγει σε βάθος ανάλυση ή έρευνα των θεμάτων που τους
έγιναν γνωστά. ... Ήτανε χρέος τους να ερευνήσουν εξονυχιστικά αυτούς τους ισχυρισμούς – όχι
απλά να τους απορρίψουν βάσει αυτού που πολλοί τώρα πιστεύουν ότι ήταν ένα
προπαρασκευασμένο συμπέρασμα στην ιστορία της 11/9 που ήθελαν να πούνε. ... Την θεωρώ
αυτή μια αποτυχία του προσωπικού της Επιτροπής 11/9 – μια αποτυχία της οποίας οι ίδιοι οι
επίτροποι έπεσαν θύματα – και συνεχίζει να διαπράττεται πάνω τους από το προσωπικό όπως
διαφαίνεται από το πρόσφατο αβάσιμο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα του ABLE DANGER ήταν
'αστικοί μύθοι'.» 41

Αντ/χης Άντονι Σέιφερ

Βετεράνος 23 ετών στρατιωτικής κατασκοπείας ο Αντ/χης Σέιφερ
πρόσφατα παρασημοφορήθηκε με το Χάλκινο Αστέρι για την
ανδρεία του στο Αφγανιστάν. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης το
2005 στο Fox News δήλωσε «Γιατί αυτή η επιχείρηση η οποία
ιδρύθηκε το '99 με σκοπό να στοχεύσει την αλ-Κάιντα
παγκοσμίως, επιθετικά, γιατί αυτήν την κλείσανε την άνοιξη του
2001, τέσσερις μήνες πριν μας επιτεθούν; Ούτε εγώ μπορώ να το
απαντήσω. Μπορώ να σας πω ότι άμεσα με διέταξε έξω από την
επιχείρηση ένας στρατηγός δυο αστέρων.» 42

Πλοίαρχος Σκοτ Τζ.
Φιλποτ

Πλοίαρχος Σκοτ Τζ. Φιλποτ, Ναυτικό Η.Π.Α. – Πρώην
επικεφαλής του προγράμματος εξόρυξης πληροφοριών του Able
Danger το οποίο στόχευσε την παγκόσμια δομή της Αλ-Κάιντα,
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και πρώην Ανώτατος Αξιωματικός του καταδρομικού κατευθυνόμενων πυραύλων USS Leyte
Gulf. Τον Αύγουστο του 2005 ο Πλοίαρχος Φίλποτ είπε υποστηρίζοντας την δήλωση του Αντ/χη
Σέιφερ: «Δεν θα το συζητήσω αυτό έξω από την δομή της διοίκησής μου. Έχω ενημερώσει το
Υπουργείο Στρατού, την Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων και το γραφείο του (Υφυπουργού
Αμύνης για θέματα Κατασκοπείας) Δρ. Καμπόνε καθώς και την Επιτροπή 11/9. Η ιστορία μου
παρέμεινε σταθερή. Ο Άττα αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2000.» 43
Ο Πλοίαρχος Φίλποτ είναι απόφοιτος της Ναυτικής Ακαδημίας των Η.Π.Α. ο οποίος στη διάρκεια
της 23-χρονης υπηρεσίας του στο ναυτικό έχει απονεμηθεί την Λεγεώνα της Αξίας, το Μετάλλιο
Αξιέπαινων Υπηρεσιών Αμύνης, τρία Μετάλλια Αξιέπαινης Υπηρεσίας, το Μετάλλιο Επαίνου
Μικτής Υπηρεσίας, δύο Μετάλλια Επαίνου του Ναυτικού και το Μετάλλιο Επιτεύγματος
Ναυτικού.
Ταγ/χης Σκοτ Ρίτερ – Πρώην αξιωματικός πληροφοριών του
Σώματος των Πεζοναυτών που επίσης εκτέλεσε χρέη ως ο κύριος
επιθεωρητής όπλων για την Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων
Εθνών στο Ιράκ το 1991-1998. Το 2005, είπε: «Εγώ, όπως και οι
άλλοι, απογοητευόμαστε από την έκθεση της Επιτροπής 11/9,
από την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της κυβέρνησης των Η. Π.
Α., από την άποψη και του εκτελεστικού και του νομοθετικού
κλάδου της κυβέρνησης όταν θέτουμε επί τάπητος όλα τα γνωστά
στοιχεία της υπόθεσης της 11/9.» 44

Ταγ/χης Σκοτ Ρίτερ

Τον Ιανουάριο του 2008, απαντώντας σε ερώτημα ο Ταγ/χης
Ρίτερ δήλωσε, «Έθεσες το ένα επιχείρημα που υποστηρίζω
ολόψυχα, το οποίο είναι η απόλυτη απαίτηση να μάθουμε τι
συνέβη. Ότι η Αναφορά της Επιτροπής 11/9 δεν επαρκεί για τον
σκοπό αυτό. Και ότι μέχρις ότου να απαντήσουν όλα τα
ερωτήματα θα παραμείνει ανοιχτή, τουλάχιστον στον νου
ορισμένων ατόμων, η πιθανότητα σκευωρίας, η πιθανότητα
συνωμοσίας ...

«Έχουμε μια απόλυτη απαίτηση να μάθουμε τι συνέβη την 11/9. Και καμία πέτρα δεν πρέπει να
αφεθεί αγύριστη. Και η έκθεση της Επιτροπής 11/9 δεν ανταποκρίθηκε στις περιστάσεις. Και
πρέπει να ανοιχθεί εκ νέου η έρευνα, έτσι ώστε εμείς ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών να
μάθουμε τι συνέβη εκείνη τη φρικιαστική ημέρα». 45
Λοχαγός Έρικ Χ. Μέι – Πρώην αξιωματικός της Αμερικανικής
Στρατιωτικής Κατασκοπείας ο οποίος υπηρέτησε και ως
επιθεωρητής και διερμηνέας για την ομάδα της Ενδιάμεσης
Συνθήκης Πυρηνικών Δυνάμεων. Ο Λοχαγός Μέι ήταν ένας από
περισσότερους από 100 επιφανείς Αμερικανούς που υπέγραψαν
αίτημα ζητώντας από το Κογκρέσο να επανεξετάσει αμέσως την
11/9, το οποίο αναφέρεται άνωθεν.
Το 2005 ο Λοχαγός Μέι έγραψε:

Λοχαγός Έρικ Χ. Μέι

«Ως πρώην ανώτερος αξιωματικός του στρατού, η τάση μου
αμέσως μετά από το 11/9 ήταν να συναθροίσω γύρω από τη
σημαία και να υπερασπίσω τη χώρα ενάντια σε αυτό που τότε
νόμιζα ήταν μια έπειτα ήταν μια δόλια, κακόβουλη όλως αραβική
οντότητα αποκαλούμενη Αλ Κάιντα.
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«Στην πραγματικότητα, τον Απρίλιο του 2002, προσπάθησα να επανενεργοποιηθώ από
την αποστρατεία μου για να επιστρέψω να υπηρετήσω τη χώρα μου την ώρα του
κινδύνου της. …
«Τώρα βλέπω το γεγονός της 11/9 όπως το βλέπει ο καθηγητής Ντέιβιντ Γκρίφιν
συγγραφέας του Το Νέο Περλ Χάρμπορ, ως ζητήματος που υποδηλώνει είτε:
Α) παθητική συμμετοχή του Λευκού Οίκου του Μπους μέσω μιας σκόπιμης εγκατάλειψης
των κατάλληλων αμυντικών διαδικασιών που (εάν ακολουθείτο) θα είχε οδηγήσει τις
αμερικανικές δυνάμεις αέρος σε έναν γρήγορο προσδιορισμό και μια αντιμετώπιση των
επιβατηγών αεροσκαφών που προσέκρουσαν στους πύργους 1 και 2, ή… ακόμα
χειρότερα,
B) στην ενεργή εκτέλεση ενός σχεδίου αχρείων στοιχείων της κυβέρνησης, αρχίζοντας
από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο, στη δημιουργία ενός θεάματος καταστροφής που θα
οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε εισβολή της Μέσης Ανατολής». 46
Λοχαγός (Δρ.) Γκρέγκορι Μ. Ζίγκλερ – Πρώην αξιωματικός της
Αμερικανικής Στρατιωτικής Κατασκοπείας. Σε δήλωση του το
2006 στον υποφαινόμενο ο Λοχαγός Ζίγκλερ έγραψε «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 έρρευσαν 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
Λοχαγός Γκρέγκορι Μ. αεροπειρατών, ή που βρέθηκαν ζωντανοί οι υποτιθέμενοι
αεροπειρατές, τις προφανείς κατεδαφίσεις των πύργων 1 και 2 και
Ζίγκλερ
του κτιρίου 7, την έλλειψη ευπροσδιόριστων συντριμμιών από
Boeing 757 στο Πεντάγωνο, το ότι είναι αδύνατες συνηθισμένες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις (σε
αντιδιαστολή με το Airfone) από κλήσεις κοινών κινητών που πραγματοποιούνται
κατ'εξάκολούθηση από τα επιβατηγά αεροσκάφη σε υπηρεσιακό ύψος, κλπ., κλπ., κλπ». 47
Δρ. Γουίλιαμ Γκ. Γουίβερ, JD – Πρώην αξιωματικός Κατασκοπείας Διαβιβάσεων του
Αμερικανικού Στρατού. Νυν Διευθυντής Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Πολιτικής
και Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ελ Πάσο, ειδικευμένος στην
πολιτική της μυστικότητας του εκτελεστικού τμήματος της κυβέρνησης, την κυβερνητική
κατάχρηση εξουσίας, τον νόμο και την γραφειοκρατία.
Δοκίμιο του Σεπτεμβρίου 2006 με τον τίτλο, η Επιτροπή 11/9: Ένα Παιχνίδι για το Τίποτα σε
Τρεις Πράξεις που συνυπογράφουν ο Δρ. Γουίβερ και η Σίμπελ Έντμοντς δηλώνει,
«Η Επιτροπή δημιουργήθηκε και τέθηκε σε θέση λόγω της ανηλεούς πίεσης και της
κατακραυγής από μέλη των οικογενειών της 11/9 και τους δημόσιους υποστηρικτές τους
που είχαν τρεις στόχους κατά νου:
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1)
2)
3)

Συλλογή όλων των γεγονότων,
Καθιέρωση της υπευθυνότητας για εκείνους που μας απογοήτευσαν λόγω των
σκόπιμων ή ακούσιων πράξεών τους
Σύσταση πραγματικών διορθώσεων και σημαντικών επανορθωτικών μέτρων.

«Η Επιτροπή δεν εκπλήρωσε κανέναν από τους τρεις αυτούς στόχους. Σχετικά με την
ευθύνη τους να αναφέρουν όλα τα γεγονότα: Είτε αρνήθηκαν να πάρουν συνέντευξη
από όλους τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, ή λογόκριναν τις εκθέσεις
που τους παρείχαν εκείνοι με άμεσες και από πρώτο χέρι πληροφορίες. Και οι δύο αυτές
οι πράξεις ήταν εκλεκτικές και σκόπιμες. Αντίθετα με την υποχρέωσή τους να
καθιερώσουν την υπευθυνότητα: Αρνήθηκαν να κρατήσουν οποιονδήποτε υπεύθυνο και
το δικαιολόγησαν ανεπαρκώς λέγοντας, 'δεν θέλουμε να στρέψουμε το δάχτυλο σε
οποιονδήποτε'. Όλα εκείνα τα αρμόδια άτομα παρέμειναν στις θέσεις τους ή και
προήχθησαν ακόμη. Και όσον αφορά στα σημαντικά διορθωτικά μέτρα και τις
μεταρρυθμίσεις η Επιτροπή έριξε μέσα αδικαιολόγητες, και σε ορισμένες περιπτώσεις
επιζήμιες καλλυντικές και γραφειοκρατικές 'λύσεις' που κατάφεραν να κάνουν την
κυβέρνησή μας πιο δυσκίνητη και ανίκανη να αποκριθεί στις απειλές στην εθνική
ασφάλεια. Στο όνομα των λύσεων και των μεταρρυθμίσεων μας ανάγκασαν να
καταπιούμε ακριβώς αυτό που οδήγησε στην αποτυχία να προστατευθεί το έθνος μας
την 11/9: Ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό, περίπλοκο, ανεπαρκές μαμούθ μιας
δυσλειτουργικής μηχανής.
«Στην πέμπτη επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της ενδεκάτης Σεπτεμβρίου, εμείς
οι κοινοποιητές δυσλειτουργιών στην εθνική ασφάλεια θέλουμε να δηλώσουμε ακόμα μια
φορά επίσημα ότι χρειάζεται επανεξέταση των σημαντικών ζητημάτων και υποθέσεων
που αναφέρθηκαν κανονικά στην Επιτροπή 11/9 από εκείνους από εμάς που είμαστε
μέλη των κοινοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών, της αεροπορίας, και τις επιβολής
του νόμου, αλλά που καταλήξαμε θύματα λογοκρισίας και παράλειψης. Η αποτυχία να
αντιμετωπιστούν τέτοια σοβαρά και θεμιτά ζητήματα, μάρτυρες, και πληροφορίες μειώνει
την εγκυρότητα της έκθεσης και τους καταστεί τους επίτροπους ενεχόμενους σε μια
απάτη κατά του έθνος». 48
Πλοίαρχος Λάρρι Τζ. Τόρτοριτς, Ναυτικό των Η.Π.Α. (εν αποστρ.) - 24-ετής σταδιοδρομία στο
Ναυτικό στους τομείς της αεροπορίας και της αντιτρομοκρατίας. Πρώην αναπληρωτής
διευθυντής προγράμματος διοικητικής μέριμνας – πυραύλων Κρουζ Τόμαχοκ. Δύο έτη ως
ομοσπονδιακός υπάλληλος με την DHS/TSA στους τομείς της ασφάλειας και της
αντιτρομοκρατίας. Ο διοικητής Τόρτοριτς ήταν ένας από τους 25 βετεράνους των σωμάτων του
στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, και παλαίμαχοι της επιβολής του νόμου που υπέγραψαν
στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 αίτημα στο Κογκρέσο που αμφισβητεί την έκθεση της Επιτροπής
11/9 και καλεί για νέα έρευνα της 11/9.
Θίοντορ Τζ. Παλ – Πρώην ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών με την Υπηρεσία
Πληροφοριών του Πενταγώνου (DΙΑ). Η 37-χρονη σταδιοδρομία του στις πληροφορίες ήταν
αποκλειστικά ως ανώτερος υπάλληλος διαδικασιών HUMINT (ανθρώπινης κατασκοπείας) με
την DIA, το Γραφείο Πληροφοριών του Ναυτικού και των Πληροφοριών του Αμερικανικού
Στρατού. Είναι ειδικός επιχειρήσεων στην Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική. Σήμερα,
συνεχίζει να υποστηρίζει την προσπάθεια HUMINT ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός. Ο κ. Παλ
ήταν ένας από τους 25 βετεράνους των σωμάτων του στρατού, των μυστικών υπηρεσιών, και
της επιβολής του νόμου που υπέγραψαν την προαναφερθείσα επιστολή της 14ης Σεπτεμβρίου
2004 προς το Κογκρέσο η οποία αμφισβητεί την έκθεση της Επιτροπής 11/9 και που ζητά μια
νέα έρευνα σχετικά με την 11/9.
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Οι δηλώσεις αυτών των 41 νυν και πρώην βετεράνων της Αμερικανική αντιτρομοκρατίας και
υπηρεσιών πληροφοριών καταδεικνύουν ότι η επιθυμία για μια νέα εξονυχιστική και ανεξάρτητη
έρευνα της 11/9 δεν είναι θέμα κομματικής πολιτικής, ούτε απαίτηση ανεύθυνων,
διαταραγμένων, ή δόλιων Αμερικανών. Είναι αντ' αυτού ένα θέμα ύψιστης σημασίας για την
ασφάλεια της Αμερικής και το μέλλον ολόκληρου του κόσμου.
Οι δηλώσεις που αμφισβητούν τον επίσημο απολογισμό του 11/9 και τα καλέσματα για μια νέα
έρευνα από πάνω από 1.000 αξιόπιστα άτομα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του
συντάκτη: http://PatriotsQuestion911.com.
Πρόσθετες πληροφορίες για προεξέχοντες σκεπτικιστές του επίσημου απολογισμού της 11/9
μπορούν να βρεθούν σε άλλα άρθρα του συντάκτη για αυτό το θέμα, που απαριθμούνται
κατωτέρω.
Άλλα άρθρα από τον Άλαν Μίλερ για τους αξιόπιστους κριτικούς του επίσημου
απολογισμού της 11/9
Jan. 14, 2008 - Twenty-five U.S. Military Officers Challenge Official Account of 11/9 – Official
Account of 11/9: “Impossible,” “A Bunch of Hogwash,” “Total B.S.,” “Ludicrous,” “A WellOrganized Cover-up,” “A White-Washed Farce” featured statements by:
 General Albert Stubblebine, former commander of U.S. Army Intelligence
 Col. Ronald D. Ray, former Deputy Assistant Secretary of Defense
 Major John M. Newman, PhD, former Executive Assistant to the Director of the National
Security Agency
 Lt. Col. Karen Kwiatkowski, PhD, former staff member of the Director of the National
Security Agency
 Lt. Col. Robert Bowman, PhD, Director of Advanced Space Programs Development under
Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter
 And 20 other officers
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_080112_twenty_five_u_s__mil.htm
Jan. 5, 2008 - Eight U.S. State Department Veterans Challenge Official Account of 11/9 Official Account of 11/9: “Flawed,” “Absurd,” “Totally Inadequate,” “a Cover-up” featured
statements by:
 Daniel Ellsberg, PhD, former U.S. State Department envoy to Viet Nam and Special
Assistant to the Assistant Secretary of Defense
 Col. Ann Wright, former Deputy Chief of Mission of U.S. Embassies in Sierra Leone,
Micronesia and Afghanistan. 16 years as U.S. Diplomat. 29-year U.S. Army career.
 Fred Burks, former simultaneous interpreter for President Bill Clinton and George W. Bush
and others. 18-year State Department career
 Melvin Goodman, PhD, former Senior Analyst, Bureau of Intelligence and Research, State
Department. Later served as Division Chief, CIA’s Office of Soviet Affairs and Professor of
International Security, National War College
 Michael Springmann, retired career Foreign Service Officer. Former Consular Officer in
Jeddah, Saudi Arabia. 20-year career with the State Department and the International
Foreign Trade Administration, Commerce Department
 George Kenney, former career Foreign Service Officer. Served as Yugoslav desk officer
at the State Department headquarters.
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 Michael Mennard, PhD, retired career Foreign Service Officer. Served as Regional Public

Affairs Officer in India
 Edward Peck, former Deputy Coordinator, Covert Intelligence Programs, U.S. State

Department. Later served as Deputy Director of the White House Task Force on Terrorism
under President Ronald Reagan. Former U.S. Ambassador and Chief of Mission in Iraq
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_080104_eight_u_s__state_dep.htm
Dec. 13, 2007 - Seven Senior Federal Engineers and Scientists Call for New 11/9
Investigation - Official Account of 11/9: “Impossible,” “A Bunch of Hogwash,” “Fatally
Flawed” featured statements by:
 Lt. Col. Robert Bowman, PhD, Director of Advanced Space Programs Development under
Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter. Former Head of the Department of
Aeronautical Engineering and Assistant Dean at the U.S. Air Force Institute of Technology
 David Griscom, PhD, retired research physicist with 33 years at the Naval Research
Laboratory
 Joel Hirschhorn, PhD, former Senior Staff Member, Congressional Office of Technology
Assessment and former Director of Environment, Energy and Natural Resources for the
National Governors Association
 Enver Masud, MS, PE, former Chief of the Strategic and Emergency Planning Branch,
U.S. Department of Energy
 James Quintiere, PhD, former Chief of the Fire Science Division of the National Institute of
Standards and Technology
 Dwain Deets, MS, former Director, Aerospace Projects at NASA’s Dryden Flight Research
Center
 Edward S. Munyak, MS, PE, over 20 years experience as a Fire Protection Engineer for
the U.S. Departments of Energy, Defense, and Veterans Affairs. Subject Matter Expert to
the U.S. Department of Energy Fire Protection Engineering Functional Area Qualification
Standard for Nuclear Facilities
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_071211_seven_senior_federal.htm
Dec. 4, 2007 - Eight Senior Republican Administration Appointees Challenge Official Account of
11/9 - “Not Possible,” “a Whitewash,” “False” featured statements by:
 Paul Craig Roberts, PhD, former Assistant Secretary of the Treasury under President
Ronald Reagan
 Catherine Austin Fitts, former Assistant Secretary of Housing under President George
H.W. Bush
 Morgan Reynolds, PhD, former Chief Economist of the U.S. Department of Labor under
current President George W. Bush
 Col. Ronald D. Ray, U.S. Marine Corps (ret), who served as Deputy Assistant Secretary of
Defense under President Ronald Reagan
 Mary Schiavo, JD, former Inspector General of the U.S. Department of Transportation
under Presidents George H.W. Bush and William Clinton
 Barbara Honegger, Special Assistant to the Chief Domestic Policy Adviser to President
Ronald Reagan. White House Policy Analyst. Project Director, Anti-Discrimination Federal
Law Review, U.S. Department of Justice
 Edward Peck, Deputy Director of the White House Task Force on Terrorism under
President Ronald Reagan. Former Deputy Coordinator, Covert Intelligence Programs at
the U.S. State Department. Former U.S. Ambassador and Chief of Mission in Iraq
 Morton Goulder, Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence and Warning
under Presidents Richard Nixon, Gerald Ford and Jimmy Carter
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_071202_seven_senior_republi.htm
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Sept. 23, 2007 - Seven CIA Veterans Challenge 11/9 Commission Report - Official Account of
11/9 a “Joke” and a “Cover-up” featured statements by CIA veterans Raymond McGovern,
William Christison, Melvin Goodman, Robert Baer, Robert David Steele, Lynne Larkin, and
David MacMichael.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070922_seven_cia_veterans_c.htm
Sept. 5, 2007 - U.S. Navy ‘Top Gun’ Pilot Questions 11/9 featured the statement of
Commander Ralph Kolstad, U.S. Navy ‘Top Gun’ pilot.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070905_u_s__navy__top_gun__.htm
Sept. 4, 2007 - Former Congressional Office of Technology Assessment Senior Staff Member
Calls for New Investigation of 11/9 featured the statement of Joel S. Hirschhorn, Ph.D., who
served for 12 years as a Senior Staff Member of the Congressional Office of Technology
Assessment and later as Director of Environment, Energy and Natural Resources for the
National Governors Association.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070905_former_congressional.htm
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