
  

Σύγχρονες Θεωρίες 
Συνωμοσίας Κ' Μύθοι

Από τους μαθητές:
●Βασίλης Μιγκάκης
●Δημήτρης Κόντος
●Γιώργος Καίσαρης
●Δημήτρης Μανωλίτσης
●Γιώργος Λογγοβίτης



  

Θεωρίες Συνωμοσίας
Με τον όρο θεωρία συνωμοσίας 
χαρακτηρίζεται κάθε θεωρία σύμφωνα με 
την οποία, κάποιο γεγονός, ή μια σειρά από 
γεγονότα ερμηνεύονται ως αποτέλεσμα 
συνωμοτικής, μυστικής, οργανωμένης και 
υπόγειας δράσης ατόμου, ή ομάδας 
ανθρώπων, ή υπηρεσιών, ή πολιτικής 
παράταξης, ή κυβερνήσεων ή 
συνασπισμών.

Οι θεωρίες συνωμοσίας αποτελούν 
εναλλακτικές απαντήσεις, αντί των 
επίσημων ερμηνειών γύρω από κάποιο 
θέμα, οι οποίες ερμηνείες εκλαμβάνονται 
ως προσπάθεια συγκάλυψης των 
πραγματικών γεγονότων. Ο όρος 
χρησιμοποιείται επίσης για να 
χαρακτηρίσει γενικά κάθε αναπόδεικτη 
και συχνά ίσως παράλογη ερμηνεία 
γύρω από κάποιο γεγονός.

Μέρος της κοινής γνώμης τείνει να 
υιοθετεί συνωμοσιολογικές θεωρίες για 
την ερμηνεία κάθε άγνωστου 
φαινομένου.



  

Ο μύθος της Περιοχής 51
Την ονομάζουν Area51: 
Κατασκευάστηκε το 1947 και 
κόστισε ένα δισεκατομμύριο 
δολάρια. Η ιστορία ξεκινά στα 
μέσα περίπου του περασμένου 
αιώνα. Στις 8 Ιουλίου του 1947 
ένα δελτίο Τύπου με την 
υπογραφή του Στρατηγού 
Γουίλιαμ Μπλάνσαρντ είναι 
αρκετό για να βάλει στο 
λεξιλόγιο των αμερικανών τον 
όρο «ιπτάμενος δίσκος». 
Συντρίμμια από ένα UFO 
βρίσκονται όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση, στο στρατιωτικό 
αεροδρόμιο του Ρόσγουελ. 



  

Μαρτυρίες
Ο Μπομπ Λαζάρ,ιδιοκτήτης ενός 
κοντινού ράντζο, ήταν ο πρώτος 
που ισχυρίστηκε ότι κάτι 
παράξενο συμβαίνει στην Area51. 
Πολλοί ειδικοί έρχονται να 
υποστηρίξουν ότι πράγματι, στην 
περιοχή γίνονταν εκπαιδευτικές 
πτήσεις με αεροσκάφη της 
Αμερικάνικης πολεμικής 
αεροπορίας. Κάποια από αυτά, 
είχαν παράξενο σχήμα για την 
εποχή, και γι' αυτό φαίνονταν 
σπάνια και εξωγήινα στο 
απαίδευτο μάτι κάθε περαστικού.



  

Δίδυμοι Πύργοι (11η Σεπτεμβρίου)
Έχει χαρακτηριστεί ως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. 

Πριν από 16 χρόνια ολόκληρος ο πλανήτης 
παρακολουθούσε μουδιασμένος το ασύλληπτο 
τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους. 

Η επίθεση χρεώθηκε στην τρομοκρατική 
οργάνωση Αλ Κάιντα και τον ηγέτη της, Οσάμα 
μπιν Λάντεν που προετοίμαζαν μυστικά το 
χτύπημα στην «καρδιά» της υπερδύναμης. 



  

Δίδυμοι Πύργοι (11η Σεπτεμβρίου)
Η πιο διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας:Η πιο διαδεδομένη θεωρία συνωμοσίας:

Η πιο διαδεδομένη από όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας, είναι ότι η επίθεση στο 
Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες 
άνθρωποι, ήταν ενορχηστρωμένη από την αμερικανική κυβέρνηση η οποία μάλιστα 
είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς σε διάφορους ορόφους των Δίδυμων 
Πύργων, η πυροδότηση των οποίων ήταν αυτή που τελικά τους κατεδάφισε. 

Ένας από τους ισχυρισμούς στον οποίο βασίζεται αυτή η θεωρία είναι 
ότι οι Δίδυμοι Πύργοι δε θα μπορούσαν να καταρρεύσουν μόνο από 
την πρόσκρουση των αεροπλάνων και την ανάφλεξη των καυσίμων 
τους και αντίστοιχα δεν θα μπορούσε να καταρρεύσει τόσο γρήγορα 
το κτίριο 7 του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, αφού δεν είχε 
χτυπηθεί ποτέ από αεροπλάνο. 



  

Tα μηνύματα της Microsoft
Αυτή η θεωρία διατυπώθηκε το 
1992, μερικές ημέρες μετά την 
κυκλοφορία στην αγορά των 
Windows 3.1. Κι αυτό επειδή 
ανακαλύφθηκε πως, αν κάποιος 
γράψει τα γράμματα NYC 
χρησιμοποιώντας τα Wingdings, 
θα εμφανιστούν στην οθόνη του 
ένα κρανίο, το άστρο του Δαβίδ 
και μια γροθιά με υψωμένο τον 
αντίχειρα. Τα σύμβολα αυτά 
ερμηνεύτηκαν τότε ως έγκριση να 
δολοφονούνται Εβραίοι, ιδίως 
εκείνοι που ζουν στη Νέα Υόρκη.



  

Μηνύματα μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου

Επιπλέον, μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου ανακαλύφθηκε 
άλλο ένα μήνυμα. Αν και ο 
αριθμός των πτήσεων των 
αεροπλάνων που έπεσαν πάνω 
στους δίδυμους πύργους ήταν 
11 and 175, κάποιος σκέφθηκε 
να δώσει τον αριθμό Q33NY σε 
ένα από τα αεροπλάνα. Αν 
αυτός γραφτεί και πάλι στα 
Wingdings, στην οθόνη 
εμφανίζεται ένα αεροσκάφος να 
πετά προς τους πύργους, ένα 
κρανίο και το αστέρι του Δαβίδ.



  

Walt Disney: Ο σκοτεινός 
πρίγκιπας του Hollywood

Όσο όμως περνούσαν τα χρόνια, 
ο Walt Disney όλο και 
περισσότερο κυριευόταν από την 
έμμονη ιδέα του δικού του 
θανάτου, προχωρώντας αρκετές 
φορές σε παράδοξες κινήσεις που 
πίστευε ότι θα τον έφερναν πιο 
κοντά στην πολυπόθητη 
αθανασία. Ήταν λίγο μετά το 
1961, όταν στην πρώτη 
Disneyland στο Anaheim ο 
Disney παρουσίασε ένα μοναδικό 
έκθεμα: έναν «ολοζώντανο» 
αντίγραφο του Abraham Lincoln.



  

Walt Disney
Το αληθοφανές, με σάρκα, ρομπότ 
ήταν στην πραγματικότητα ένα 
σχετικά αδέξιο κατασκεύασμα, 
αποτέλεσμα της τελευταίας λέξης της 
τεχνολογίας, σχεδιασμένο από τον 
Marc Davis του Walt Disney Studio με 
μία τεχνική που ονόμασαν audio- 
animatronics. Στόχος του Disney; Να 
ωθήσει το animation ένα βήμα πιο 
πέρα, χρησιμοποιώντας 
τρισδιάστατους χαρακτήρες.
Όσο αδέξιος όμως και αν ήταν ο 
Lincoln του Disney, δεν έπαυε να 
αποτελεί την πιο επιτυχημένη 
«ανάσταση» νεκρού ανθρώπου που 
είχε γίνει ποτέ! Και αν κατάφερνε να 
την αναπτύξει σωστά, τότε το ρομπότ 
αυτό ήταν μόνο η αρχή..



  

Τρίγωνο των Βερμούδων
Σε κάθε μυστηριώδη 
εξαφάνιση αεροσκάφους ή 
πλοίου, όπως στην περίπτωση 
της πτήσης των μαλαισιανών 
αερογραμμών, η αναφορά στο 
όνομά του είναι σχεδόν 
υποχρεωτική: τρίγωνο των 
Βερμούδων, όρος απολύτως 
συνυφασμένος με το 
μυστήριο, με μύθους που 
καλύπτουν όλο το φάσμα -από 
εξωγήινους μέχρι 
φαντάσματα- και με πάσης 
φύσεως θεωρίες συνωμοσίας.



  

Τρίγωνο των Βερμούδων
Διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν 
αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε 
παραφυσική δραστηριότητα ή σε 
εξωγήινα όντα. Τεκμηριωμένα 
αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 
περιστατικών περιγράφηκαν ανακριβώς 
ή «διανθίστηκαν» από μεταγενέστερους 
συγγραφείς, και πολλές επίσημες 
υπηρεσίες έχουν δηλώσει ότι ο αριθμός 
και η φύση των εξαφανίσεων στην 
περιοχή είναι παρόμοια με οποιαδήποτε 
άλλη περιοχή του ωκεανού. Σύμφωνα 
με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, 
πρόκειται περί μύθου, καθώς κανένα 
ίχνος κάποιου υπερφυσικού φαινομένου 
δεν εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο 
χώρο, ύστερα από έρευνες.



  

Η αποστολή στη Σελήνη ήταν 
«μαϊμού» 

Τα πρώτα βήματα του Νιλ 
Άρμστρονγκ στη Σελήνη το 1969 
δεν φάνηκε να πείθουν αρκετούς 
ανθρώπους. Έτσι, γεννήθηκε η 
θεωρία ότι δεν έγινε ποτέ αυτή η 
αποστολή. Το σενάριό της φέρεται 
να έγραψε ο συγγραφέας 
επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ 
Κλαρκ και τη σκηνοθεσία να 
ανέλαβε η CIA. Οι οπαδοί αυτής 
της θεωρίας λένε πως οι 
αστροναύτες δεν θα μπορούσαν να 
αντέξουν την ακτινοβολία της 
Σελήνης και πως οι φωτογραφίες 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι 
εξαιρετικά καλές, ότι σε αυτές δεν 
υπάρχουν αστέρια και πως το 
έδαφος είναι ακριβώς ίδιο σε όλες. 



  

Η αποστολή στη Σελήνη ήταν 
«μαϊμού»

Υποστηρίζουν ακόμα πως η 
θερμοκρασία στη Σελήνη 
είναι τόσο υψηλή την 
ημέρα, ώστε το φιλμ θα 
έλιωνε στη μηχανή, ότι δεν 
δημιουργήθηκε κρατήρας 
από την προσεδάφιση του 
διαστημοπλοίου και πως, αν 
και δεν υπάρχει αέρας στη 
Σελήνη, η σημαία των ΗΠΑ 
φαίνεται να κυματίζει.



  

Έρχεται το τέλος του κόσμου
Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το 
ημερολόγιο των Μάγια είναι πολύ 
ακριβές στην πρόβλεψη για 
κάποια γεγονότα και τον ρόλο που 
οι πλανήτες παίζουν σε αυτά. Το 
πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν 
προβλέπεται τίποτα για μετά το 
έτος 2012. Αυτό ερμηνεύεται ως 
πρόβλεψη πως δεν θα υπάρχει 
τίποτα έπειτα από αυτήν τη 
χρονιά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 
θα συμβεί κάτι σημαντικό, δεν 
ξέρουν όμως τι. Άλλοι λένε πως η 
Γη θα ολοκληρώσει τον κύκλο της 
και όλα θα ξεκινήσουν από την 
αρχή. 



  

Το πείραμα της Φιλαδέλφειας 
Τον Ιούλιο του 1943, το αμερικανικό 
αντιτορπιλικό Eldridge προσάραξε στις 
αποβάθρες του Delaware για ένα πείραμα 
του αμερικανικού ναυτικού που είχε 
σκοπό να κάνει το πλοίο αόρατο. Το 
επίσημο όνομα του σχεδίου ήταν "Σχέδιο 
Ουράνιο Τόξο", αλλά έμεινε ευρέως 
γνωστό με την ονομασία "Το πείραμα της 
Φιλαδέλφειας".Πολλά έχουν γραφεί και 
υποτεθεί σχετικά με το θρυλικό πείραμα 
για τεχνητή αφάνεια, αλλά ο διαχωρισμός 
των γεγονότων από τη φαντασία είναι 
σχεδόν αδύνατος, ειδικά μετά την 
πρόσφατη μαζική εισροή ανακριβών 
πληροφοριών και σκόπιμης 
παραπληροφόρησης η οποία διαδόθηκε 
από πρόσωπα σχετιζόμενα με την 
Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών και 
από επαγγελματίες σκεπτικιστές. 

Υπάρχει τεράστια διχογνωμία σχετικά 
με το τι ακριβώς συνέβη στο 
Delaware. Υποστηρίζεται από 
κάποιους ότι πραγματοποιήθηκε ένα 
τεράστιο επιστημονικό άλμα και ότι 
το πλοίο ταξίδεψε επιτυχώς στο 
χωροχρόνο, αφού εξαφανίστηκε από 
την Φιλαδέλφεια, στην Πενσυλβανία, 
και εμφανίστηκε στο Norfolk, στη 
Virginia, 15 λεπτά αργότερα.



  

Η δολοφονία του προέδρου Κένεντι
Παρόλο που έχουν περάσει 53 χρόνια 
από την ημέρα της δολοφονίας του 
Τζόν Φ. Κένεντι πολλοί είναι αυτοί 
που δεν δέχονται το επίσημο πόρισμα 
και ό,τι αυτό περιγράφει. Πιστεύουν 
πως εκείνη την ημέρα, σαν σήμερα, 22 
Νοεμβρίου 1963, στο Ντάλας, είχε 
γίνει κάτι άλλο απ' την επίσημη 
εκδοχή.

Το πόρισμα της Επιτροπής Γουόρεν, το 
οποίο αναφέρει πως ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ 
έδρασε μόνος του, δεν αρκεί, για πολλούς 
Αμερικανούς, και υπάρχουν, δεκαετίες 
τώρα, θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τη  
δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ. Δεν 
είναι λίγοι αυτοί που τις υπερασπίζονται. 
Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έγιναν το 
2003 (40η επέτειο της δολοφονίας), 
ποσοστό μεγαλύτερο του 70% των 
Αμερικανών πολιτών εξακολουθούσαν να 
πιστεύουν ότι ο δράστης της δολοφονίας 
δεν ήταν μόνο ένας.



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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