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Κύριοι Βουλευτές,
Είµαι δηµοσιογράφος του αµυντικού Τύπου και µε το παρόν Υπόµνηµα επιθυµώ να
σας ενηµερώσω για µία δέσµη συγκαλυµµένων ενεργειών που έγιναν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, από τις αρχές της δεκαετίας του '90 και συνεχίζονται σήµερα, ώστε να ενεργήσετε
στα πλαίσια των καθηκόντων σας.
Αυτές οι ενέργειες στρέφονται εναντίον της Ελλάδας και ειδικότερα πέτυχαν τη βίαιη
επιβολή, στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Σηµίτη, εκτέλεσης και ανοχής πράξεων και
καταστάσεων, οι οποίες εκτός του ότι είναι παράνοµες (και πιστεύω ότι αποτελούν εν µέρει
ανατροπή του πολιτεύµατος), έρχονται και σε πλήρη αντίθεση µε τους διαχρονικούς αγώνες
του ελληνικού λαού εναντίον κάθε είδους ολοκληρωτισµού, εκµετάλλευσης ανθρώπων και
στέρησης ελευθερίας.
Τα παρακάτω είναι αποτέλεσµα της δηµοσιογραφικής µου έρευνας, τµήµα των
οποίων δηµοσίευσα το 2001 στο βιβλίο µου «Μισθοφόροι της Νέας Τάξης» (Εκδ. Πελασγός)
και
άλλο
που
υπάρχει
στην
ιστοσελίδα
µου
http://unchain.gr
και
http://unchain.gr/politicians.html.
Για όσα αναφέρω στο Υπόµνηµα στηρίζοµαι σε έγγραφα, τα οποία κατασχέθηκαν το
1995 µετά από τρεις εισαγγελικές εφόδους στα γραφεία του Σαηεντολογικού κέντρου ΚΕΦΕ
(Κέντρο Εφηρµοσµένης Φιλοσοφίας Ελλάδος), το οποίο έκλεισε µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση. ∆υστυχώς, τα δίκτυα που δηµιούργησε, εξακολουθούν να λειτουργούν (πάνω
στις «επιχειρησιακές προδιαγραφές» που αποκαλύπτουν τα έγγραφα) και να προκαλούν την
βίαιη επιβολή «πολιτικών προϊόντων» που διχάζουν τους πολίτες. Αυτό γίνεται και µέσω
κοµµατικών χώρων τουλάχιστον τριών πολιτικών κοµµάτων (Συνασπισµού ως βασικού
πυρήνα, ΠΑΣΟΚ και εν µέρει Ν∆) µε παράλληλη εξουδετέρωση της δηµοσιογραφικής
έρευνας στα µεγάλα ΜΜΕ. Η προαναφερθείσα εξουδετέρωση γίνεται εν γνώσει των
στελεχών των ΜΜΕ, σε µεγάλο βαθµό λόγω της σχετικής νοµοθεσίας εναντίον των
δηµοσιογράφων και των ΜΜΕ σχετικά µε συκοφαντική δυσφήµιση και υπογραµµίζει την
αντικοινωνική λειτουργία αυτής της εξαιρετικά αµφιλεγόµενης νοµοθεσίας που αχρήστευσε
την ερευνητική δηµοσιογραφία σε αυτό τον τοµέα. Μεγάλο ποσοστό ευθύνης αναλογεί στα
∆.Σ. τόσο της ΕΣΗΕΑ όσο και της ΠΟΕΣΥ, διότι επέλεξαν να συγκαλύψουν τη διαπλοκή του
Γ.Γ. της ΕΣΗΕΑ ∆ηµήτρη Τρίµη και άλλων δηµοσιογράφων µε τη Σαηεντόλοτζυ (όπως
παρουσιάζεται σε άλλο σηµείο) και να παρεµποδίσουν την κάθαρση εντός του
δηµοσιογραφικού χώρου.
Λόγω του πλήθους των αποδεικτικών εγγράφων και των επιµέρους τοµέων που
αφορούν, για να µην προκληθεί δυσκολία κατανόησης, παραθέτω στην αρχή λίγα ενδεικτικά
κατασχεµένα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία από µόνα τους είναι αρκετά, ώστε κάθε
καλόπιστος άνθρωπος να βεβαιωθεί ότι πραγµατικά έχει αναπτυχθεί, τα τελευταία χρόνια,
µία επικίνδυνη δέσµη συγκαλυµµένων επιχειρήσεων εναντίον της Ελλάδας. Στη συνέχεια
παραθέτω έναν αριθµό εγγράφων (µε µετάφρασή τους ή τουλάχιστον όπου υπάρχουν επίµαχα
σηµεία) και ξεχωριστή ανάλυση για το κάθε έγγραφο σχετικά µε τα στοιχεία που
αποκαλύπτει. Όταν η Επιτροπή προχωρήσει σε έρευνα εις βάθος, είµαι στη διάθεσή σας για
διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία.

Η παρανόµως λειτουργούσα, ακόµη και σήµερα, εξτρεµιστική οργάνωση της
Σαηεντόλοτζυ αποτελεί τον κυριότερο οργανωτικό και καταλυτικό παράγοντα
σχηµατισµού και κατεύθυνσης της δέσµης συγκαλυµµένων δράσεων εναντίον της ελληνικής
κοινωνίας. Οι βασικές ενέργειές της εντοπίζονται στον «διαχωρισµό Εκκλησίας-Κράτους»,
την µη αναγραφή του θρησκεύµατος στις ταυτότητες και στην οµιχλώδη φιλολογία για
«θρησκευτική ελευθερία» και παραβιάσεις θρησκευτικής ελευθερίας.
Οι ενέργειες δηµιουργίας του πολιτικού «προϊόντος» για διαχωρισµό ΕκκλησίαςΚράτους, µη αναγραφή του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυτότητες, υποτιθέµενες
παραβιάσεις ανθρωπίνων-θρησκευτικών δικαιωµάτων, κλπ δεν ξεκίνησαν οµαλά (από τους
ιδεολογικοπολιτικούς χώρους που φαίνεται ότι προωθήθηκαν και προωθούνται) ως ελεύθερο
«προϊόν» κοινωνικοπολιτικής αναγκαιότητας, ζύµωσης και διαµόρφωσης. Είχαν µόνο
πολιτικό περιτύλιγµα. Οι εν λόγω ιδεολογικοπολιτικοί χώροι (µε τρόπους που περιγράφονται
στη συνέχεια) ουσιαστικά ξέπλυναν τη στρατηγική παρουσία και διοχέτευση ισχύος του
στρατηγικού χώρου της εξτρεµιστικής οργάνωσης Σαηεντόλοτζυ, η οποία ίσως είναι
περισσότερο γνωστή ως ΚΕΦΕ (Κέντρο Εφηρµοσµένης Φιλοσοφίας Ελλάδος).
Η ∆ικαιοσύνη έκλεισε το ΚΕΦΕ και η αµετάκλητη απόφαση 10493/1997 του
Εφετείου Αθηνών, που περιγράφει συνοπτικά αυτή την οργάνωση περιλαµβάνει και τα
ακόλουθα. Οι υπογραµµίσεις είναι δικές µου, ώστε να γίνει κατανοητή η ταυτότητα αυτής
της οργάνωσης, η οποία καθόρισε πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και έχει στο πεδίο
επιρροής της πολιτικούς (νυν και πρώην) και δηµοσιογραφικούς χώρους:
«Κατόπιν όλων αυτών και κατ' αναπόδραστη λογική αναγκαιότητα, που αποκλείει τη
δυνατότητα κάθε άλλης εκδοχής, απεδείχθη µε πληρότητα, ότι το καθού και εκκαλούν είναι µία
οργάνωση µε ολοκληρωτικές δοµές και τάσεις, που στην ουσία περιφρονεί τον άνθρωπο, ενώ
ενεργεί ελεύθερα και µόνον κατ' επίφαση προκειµένου και αποκλειστικά να πρoσελκύσει µέλη,
τα οποία στη συνέxεια υφίστανται, µε όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες και θεωρίες, πλύση
εγκεφάλου, µε ανώτερο σκοπό τη δηµιουργία κατευθυνόµενου τρόπου σκέψης, αλλά και την
ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων (βασικές θέσεις των θεωριών του ιδρυτή της Σαηεντολογίας),
έτσι ώστε να βρισκόµαστε πλέον ενώπιον αβούλων όντων, τα οποία έχουν χάσει τη δυνατότητα
λήψεως αποφάσεων ως καταστάλαγµα της ελεύθερης βούλησής τους, εφόσον ήδη έχουν
περάσει από όλα τα στάδια των διδασκαλιών της Σαηεντολογίας και µε τη κατάλληλη
περαιτέρω επεξεργασία γίνονται πλέον δεκτικά στις "αλήθειες", που εφαρµόζει, χωρίς, όµως,
να έχουν τα κίνητρα για να τις εξετάσουν και αξιολογήσουν».
«Το σωµατείο πρεσβεύει τις θεωρίες του ιδρυτή της Σαηεντολογίας Λ. Ρον Χάµπαρντ, των
οποίων στόχος αλλά και κεντρικός πυρήνας είναι η εξουσία και το χρήµα, όπως ο ίδιος (ο Λ.
Ρον Χάµπαρντ) αναφέρει: Το να είσαι ικανός να ελέγχεις έναν άνθρωπο σε κάνει ικανόν να
ελέγχεις πολλούς και κανείς δεν θα µπορούσε να είναι επαγγελµατίας σαηεντολόγος, εκτός άν
µπορούσε να ελέγξει ένα άλλο άτοµο (ΤΗΕ AUDITOR, τ. 234,η σελ. 2). Στο άρθρο του δε
"ΗΟΜΟ NOVIS" ισχυρίζεται, ότι οι ισχυροί θα επιβιώσουν, µόνον οι αδίστακτοι µπορούν να
κατακτήσουν ... (εννοεί το Σύµπαν)» …
…
«Η ακολουθούµενη αυτή από το εκκαλούν πρακτική, που είναι συνέπεια της θεωρiας, που αυτό
πρεσβεύει, αίρει οπωσδήποτε κάθε έννοια ελευθερίας του ατόµου σχετικά µε την (ελεύθερη)
έκφραση της γνώµης του» …
∆εν είναι δυνατόν µία τέτοια οργάνωση να µπορέσει να παράγει κάτι υπέρ της
ελευθερίας ή κάτι καλό για την κοινωνία. ∆εν είναι απλώς απάνθρωπη, είναι µισάνθρωπη,
έχει µίσος.
Το σαηεντολογικό ΚΕΦΕ έκλεισε, µε βάση έγγραφα που κατασχέθηκαν από τρεις
εισαγγελικές εφόδους το 1995 και τα οποία αποδεικνύουν ότι από το 1992 η οργάνωση είχε
ξεκινήσει ένα πρόγραµµα σχηµατισµού συµµαχίας οργανώσεων ώστε ως συνασπισµός
να ασκούν βία (ή απειλή βίας) εναντίον της Ελλάδας µέσω εξωτερικών πιέσεων,
λασπολογίας, κλπ για να καθορίσουν την κυβερνητική πολιτική σε τοµείς που θεωρούσαν

ζωτικής σηµασίας γι’ αυτούς. Ουσιαστικά, η οργάνωση κατασκεύασε µία οµάδα κρούσης
εναντίον της ελληνικής κοινωνίας.
Βασικός στόχος για συκοφάντηση από την οργάνωση ήταν ο ∆ιευθυντής της
Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, τον οποίο ανέφεραν µε
τον κωδικό L. Οι επιθέσεις εναντίον του εντάθηκαν όταν η CIA (σύµφωνα µε
σαηεντολογικά έγγραφα) έκλεισε το αρµόδιο τµήµα της αντικατασκοπείας στην ΕΥΠ
και στη συνέχεια ο σύµµαχος του ΚΕΦΕ, Τάκης Αλεξίου από την εξαρτώµενη δορυφορική
οργάνωση ΠΑΝΙΦΕ πέτυχε το ίδιο για το Τµήµα της Κρατικής Ασφάλειας. Επίσης, στα
γραφεία του ΚΕΦΕ βρέθηκε Άκρως Απόρρητο σχεδιάγραµµα της 114 Πτέρυγας
Υποστήριξης της Πολεµικής Αεροπορίας αλλά δεν ασκήθηκαν διώξεις για την κατοχή του
Άκρως Απορρήτου στρατιωτικού εγγράφου, αν και ο Αεροδίκης κ. Μπακόλας έκανε
σχετική έρευνα, η οποία δεν επεκτάθηκε για τους υπεύθυνους εκτός των Ενόπλων ∆υνάµεων,
οι οποίοι παρέλαβαν και κατείχαν Άκρως Απόρρητο έγγραφο.
Σχετικά µε τον ιερέα, υπογραµµίζω ότι η οργάνωση γνώριζε ότι ο π. Αντώνιος
έπασχε από καρκίνο περίπου έξι µήνες πριν ο ίδιος το µάθει.
Η Σαηεντόλοτζυ έχει µεγάλη εµπειρία σε υπονοµευτικές µέχρι και ανατρεπτικές
δραστηριότητες. Μέχρις ότου λάβει κάλυψη από παρακυβερνητικούς χώρους των ΗΠΑ στις
αρχές της δεκαετίας του ’90, η Σαηεντόλοτζυ βρισκόταν υπό δίωξη από το FBI, διότι είχε
εκτελέσει την µεγαλύτερη επιχείρηση εσωτερικής ανατρεπτικής δράσης εντός των ΗΠΑ για
την οποία φυλακίστηκαν κορυφαία στελέχη της οργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένης της Mary
Sue Hubbard, συζύγου του ιδρυτή της. Πράκτορες της οργάνωσης (το τότε Γραφείο Φρουρών
– Guardian Office που µετονοµάστηκε σε Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων – Office of Special
Affairs) είχαν φθάσει στο σηµείο να διαρρήξουν γραφεία κυβερνητικών Υπηρεσιών για να
κλέψουν ή καταστρέψουν ενοχοποιητικά έγγραφα ή κατά ιατρικών συλλόγων για να
εκτρέψει την προσοχή από την παράνοµη άσκηση ιατρικών πρακτικών.
Στη Συνοµολογία Στοιχείων (Stipulation of Evidence) που καταθέτω ξεχωριστά,
φαίνεται συνοπτικά η ανατρεπτική δραστηριότητα της Σαηεντόλοτζυ εντός των ΗΠΑ, πριν
λάβει παρακρατική κάλυψη.
Την υποδοµή που ανέπτυξε για ενδοαµερικανικές επιθέσεις - προγράµµατα Snow
White (SW) - την χρησιµοποιεί τώρα εναντίον κρατών που ασκούν διώξεις εναντίον της όταν
παραβιάζει το νόµο ή όταν οι Αρχές ή η κοινωνία δεν υποκύπτουν σε αξιώσεις της. Οι
σχετικά πρόσφατες επιθέσεις της εναντίον της Γερµανίας (µε τη συνεργασία του τουρκικού
λόµπυ των ΗΠΑ), Γαλλίας, Βελγίου κλπ είναι τέτοια δοµηµένα προγράµµατα SW. Και η
Ελλάδα είναι στόχος τέτοιων δοµηµένων επιθέσεων Snow White όπως αποδεικνύεται από
τα κατασχεµένα έγγραφα.
Τα έγγραφα που παραθέτω αποδεικνύουν ότι ο σχεδιασµός για τη δέσµη
συγκαλυµµένων επιχειρήσεων που προώθησαν τα ανωτέρω (στην Ελλάδα) ξεκίνησε το 1992
και 1993 εν γνώση του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τουλάχιστον για
το τµήµα της αναγραφής του θρησκεύµατος στις ταυτότητες. Συνεχίστηκε και κορυφώθηκε
κατά τη διάρκεια της κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Σηµίτη ενώ ακόµη και σήµερα
εξακολουθεί να διχάζει τον ελληνικό λαό και την ηγεσία του.
Το πακέτο «χωρισµός Εκκλησίας-Κράτους», το οποίο περιελάµβανε και το θέµα των
ταυτοτήτων, αποτελεί προϊόν διοχέτευσης εξουσίας αυτού του στρατηγικού χώρου. Όταν
δεχόµαστε τα προϊόντα εξουσίας ενός χώρου ή οµάδας, δεχόµαστε την εξουσία τους.
Καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι όλα είναι θέµα ατοµικών δικαιωµάτων αλλά το θέµα
είναι αν είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε την εξουσία του εξτρεµιστικού παρακρατικούπαρακυβερνητικού χώρου που εκφράζει και εξυπηρετεί η Scientology.
Η φιλολογία περί ατοµικών και θρησκευτικών δικαιωµάτων κατασκευάστηκε
για να αποτελέσει εργαλείο εκτροπής της προσοχής και πολλαπλασιαστής ισχύος.
Μία πτυχή της υπόθεσης αναδεικνύει τον εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στους
πολίτες, για τους οποίους υποτίθεται ότι µάχονται οι ανωτέρω ιδεολογικοπολιτικοί χώροι.

Μιλώ ιδιαίτερα για κοινωνικές οµάδες (οι οποίες χαρακτηρίζονται ως µειονότητες), όπως
διαφορετικής θρησκείας, εθνικής προέλευσης, οµοφυλόφιλοι, κλπ. Αυτοί εγκλωβίστηκαν σε
ένα είδος στρατηγικής πορνείας, η οποία αρχίζει µε την κατάταξή τους ως «µειονότητες». Η
ταξινόµηση µίας κοινωνικής οµάδας ως «µειονότητα» και η εστίαση της δηµοσιότητας σε
αυτήν µε τρόπο που προκαλεί την κοινή γνώµη, µπορεί να λειτουργήσει καταστροφικά
εναντίον της κοινωνικής οµάδας.
Στην Ελλάδα η «οµάδα κρούσης» που δηµιούργησε η Σαηεντόλοτζυ πριν από
µιάµιση δεκαετία περίπου κατόρθωσε να επηρεάσει µεγάλο αριθµό πολιτών και να
επηρεάσει καθοριστικά σχεδόν όλα τα Μέσα Ενηµέρωσης. Αυτή η «κατεργασία» της
αντίληψης και συµπεριφοράς των πολιτών ξεκίνησε µε τη δηµιουργία µίας «διαθρησκευτικής
οµάδας», όπως χαρακτηρίζεται στα κατασχεµένα έγγραφα, συνεχίστηκε µε ψυχολογική
ζύµωση µεγάλου αριθµού ατόµων από διαφορετικούς χώρους στα Συνέδρια της ΠΑΝΙΦΕ του
«δερβίση» Τάκη Αλεξίου και συντηρείται από συγκεκριµένα ΜΜΕ, πολιτικούς χώρους
(κυρίως τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ) και µέσα από (κατ' όνοµα) Ανεξάρτητες Επιτροπές και
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι οποίες αποδεδειγµένα επηρεάζονται από το δίκτυο
της Σαηεντόλοτζυ. Σε αυτό το θέµα αναφέροµαι ξεχωριστά σε άλλο σηµείο.

Ενδεικτικά κατασχεµένα έγγραφα
Τα ακόλουθα σαηεντολογικά έγγραφα που κατασχέθηκαν, είναι ένα µικρό δείγµα αποδείξεων
που αποκαλύπτουν ότι η «αυθόρµητη» κίνηση για χωρισµό Εκκλησίας-Κράτους, µη
αναγραφή θρησκεύµατος στις ταυτότητες, κλπ όχι µόνο δεν είναι αυθόρµητη και φυσική,
αλλά, αντίθετα, εντελώς κατασκευασµένη και κατευθυνόµενη. Τα έγγραφα δείχνουν επίσης
την ψυχολογία «µουτζαχεντίν» που καλλιεργείται από το εξωτερικό στα σαηεντολογικά
στελέχη της Ελλάδας.
Αυτή την εβδοµάδα η Αγγελική και εγώ [Ηλίας Γρατσίας] επισκεφθήκαµε τον κ.
Φραγκάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην Ελλάδα και µέλος της
οµάδας ανθρωπίνων δικαιωµάτων που δηµιούργησε ο κ. Βεγλερής. Μας άκουσε. Είπε ότι
γνωρίζει τη σκηνή πολύ καλά. ∆εν εντυπωσιάστηκε από την παρουσίασή µας και είπε ότι
αυτός µαζί µε άλλες οµάδες, συναντήθηκε πρόσφατα µε την Υφυπουργό Εξωτερικών
[µάλλον µε την κα Τσουδερού] που προωθεί το θέµα για τις ταυτότητες. Η Υφυπουργός του
είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός [Μητσοτάκης] της ζήτησε να κλείσει αυτό το θέµα όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα ενάντια στις επιθυµίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [ποιά σχέση µπορεί
να έχει µία αξιωµατούχος του Υπουργείου Εξωτερικών στο (καθαρά εσωτερικό θέµα) των
αστυνοµικών ταυτοτήτων των Ελλήνων πολιτών;]. Όµως, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολύ
ισχυρές ρίζες στο κοινό και επηρεάζει βουλευτές από όλα τα κόµµατα, έτσι η κυβέρνηση δεν
µπορεί να κάνει τίποτα εκτός αν οι ενδιαφερόµενες οµάδες αρχίσουν µία καµπάνια ∆ηµοσίων
Σχέσεων να ενηµερώσουν το κοινό και να του αλλάξουν τη στάση σ' αυτά τα θέµατα.
[∆ηλαδή ουσιαστικά λέει ότι από την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, άρα
πιθανότατα και άλλοι στην κυβέρνηση, ζήτησαν από τέτοιες εξτρεµιστικές οργανώσεις να
δηµιουργήσουν κίνηση εναντίον της Ελλάδας, ώστε αυτοί υπό το πρόσχηµα των "εξωτερικών
πιέσεων" να εκτελέσουν το εξωτερικά επιβαλλόµενο πρόγραµµα νέων ταυτοτήτων. Αυτά τα
αποτελέσµατα βλέπουµε σήµερα].
Έτσι ο κ. Φραγκάκης συµφώνησε να συνεργαστεί µαζί µας σ' αυτό υπό την
προϋπόθεση ότι θα λάβουµε [τα υπόλοιπα βρίσκονται σε άλλη µη διαθέσιµη σελίδα, πιθανόν
από αυτές που δεν αποκρυπτογραφήθηκαν, αλλά πρέπει να εννοεί η Scientology να αναλάβει τη
συνένωση αυτών των οµάδων και την καµπάνια ∆ηµοσίων Σχέσεων κάτι που το έκανε µε τη
βοήθεια της ΠΑΝΙΦΕ του δερβίση Τάκι Αλεξίου].

040302 ATH 2 /ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ/
∆ιευθυντή Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας
000003 [από σφραγίδα
∆/ΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜ. ΕΡΕΥΝΩΝ
της Κρατικής Ασφάλειας]
ΕΝΗΜ.: Α/Βοηθός Ερευνών Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
ΣΧΕΤ.: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Αγαπητέ Ηλία,
Ευχαριστώ για την επικοινωνία σου. Πρώτα ένας παράγοντας πραγµατικότητας, το
όνοµα της θέσης µου έχει αλλάξει σε Αρχηγός Χειρισµού Ερευνών (µετονοµάστηκε). Καλά
µ' αυτά τα νέα, το θέµα είναι ότι από άποψη δηµοσίων σχέσεων µπορείς να τα
χρησιµοποιήσεις. Αντικειµενικά, έχεις ένα εν ενεργεία επεισόδιο θρησκευτικής διάκρισης
από την κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζουµε ότι υποκινήθηκε (µέσω απειλών) από την Ορθόδοξη
Εκκλησία. Έχεις επίσης την Αναφορά της ΚΥΠ, µία καθαρή καµπάνια διάκρισης που
συντάχθηκε κάτω από κυβερνητικά γραφεία σε συντονισµό µε αξιωµατούχους-κλειδιά της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, [τη βιβλιογραφική αναφορά σε συγγράµµατα τη χαρακτηρίζουν ως
συντονισµό και συµµετοχή των συγγραφέων!] σίγουρα θα έχεις και άλλα περιστατικά τέτοιας
άκρατης αυταρχικής διάκρισης. Αν συγκεντρωθούν αρκετά στοιχεία και συνδυαστούν οι
Νέες Θρησκευτικές Κινήσεις, µία έρευνα θα µπορούσε να κατευθυνθεί στην ΕΟΚ ή σε
σώµατα όπως η ∆ιεθνής Αµνηστία για να ερευνήσουν το θέµα χρησιµοποιώντας το τρέχον
θέµα των αστυνοµικών ταυτοτήτων ως το τρέχον καυτό θέµα. Η έρευνα πρέπει να είναι στη
σύµπραξη Κράτους/Εκκλησίας να επιτίθενται στις Νέες Θρησκευτικές Κινήσεις ή σε ένα
θέµα µε άµεσο ενδιαφέρον για 'µας. Θα είναι µία κίνηση που θα καλεί για εξωτερική βοήθεια
από ένα εθνικό σώµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων να ερευνήσει αυτό το θέµα και την εν
ενεργεία διάκριση που εξελίσσεται [Αυτό το «εθνικό σώµα» προκαλεί προβληµατισµό µήπως
επιτροπές όπως η Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Εθνική Επιτροπή για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων κλπ διαµορφώθηκαν
µε τρόπο ώστε να ευθυγραµµιστούν στις κατευθύνσεις αυτών των µεθοδεύσεων, αφού η
σύνθεσή τους προβληµατίζει, όπως αναλύουµε σε άλλα σηµεία.]. Αν έχεις ισχυρά στοιχεία,
αυτό δεν θα είναι πρόβληµα και αντικειµενικά θα επεκτείνει την έκτακτη κατάσταση στις
σωστές γραµµές σε σχέση µε την Αναφορά της ΚΥΠ και το θέµα των αστυνοµικών
ταυτοτήτων. ∆εν χρειάζεται ν' αναµειχθούµε απ' ευθείας αλλά ειδοποίησέ µε πώς πρόκειται
να χρησιµοποιήσεις αυτή την κατάσταση. Έχεις συµµάχους ηγέτες γνώµης στην αρένα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, χρησιµοποίησε αυτές τις γραµµές [Εδώ ξεκάθαρα αποδεικνύεται
ότι από το 1994 η Scientology είχε ξεκινήσει να διεισδύει σε οργανώσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων χωρίς να φαίνεται η ίδια ότι κινούσε τα νήµατα]. Ειδοποίησέ µε τί ενέργειες
θέλεις να κάνεις πάνω σ' αυτό.
Πολύ Αγάπη, Αρχηγός Χειρισµού Ερευνών Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
14 Μαρτίου 1994 23:12 Εξωτερικές Επικοινωνίες Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών
Υποθέσεων
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∆ιοικητή Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
ΣΧΕΤ.: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

[∆ιεύθ. Εγκλ. Ερευν.
001775]
Αγαπητέ κύριε,

Πρέπει να έχετε ακούσει για τις επιθέσεις που δέχοµαι κατά τις τελευταίες εβδοµάδες στην
Ελλάδα. Η κυριότερη γραµµή επίθεσης ήταν ότι η Σαηεντολογία είναι θρησκεία και έτσι η
Αποστολή των Αθηνών [=ΚΕΦΕ] είναι Εκκλησία. Αυτό, πιθανόν, να σου φαίνεται
παράξενο, αφού αυτό προωθεί η Σαηεντολογία σε όλη την Ευρώπη και προσπαθεί να το
πετύχει. Στην Ελλάδα, όµως, τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Για να σας δώσω περισσότερη
πραγµατικότητα, αυτό που επιθυµεί ο εχθρός να κάνουµε, είναι να παραδεχτούµε ότι η
Αποστολή Αθηνών διακηρύσσει µία θρησκεία, κάνοντας έτσι δύο εγκλήµατα: 1)
Προσυλητισµό 2) Ψευδή σύσταση ως φιλοσοφική Ένωση. Ο εισαγγελέας αµέσως µπορεί
να αναλάβει δράση πάνω σ' αυτό. Από την άλλη πλευρά για να είναι νόµιµη µία θρησκεία
στην Ελλάδα, χρειάζεται να συµφωνήσει ο τοπικός Ορθόδοξος Επίσκοπος, το οποίο ποτέ δεν
γίνεται, έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι παγίδα.
O L [π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος] και η οµάδα του έχουν επίσης πολύ καλές
δυνατότητες Έρευνας. Μόλις χθες ανακάλυψα ότι ένας Σαηεντολόγος και φίλος της
Αποστολής Αθηνών έλαβε στο σπίτι του ένα ανώνυµο πακέτο µε µία κασέτα αρνητικού
περιεχοµένου σχετικά µε τη Σαηεντολογία. Εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω τη διεύθυνση του
σπιτιού του και δεν είναι καταχωρηµένη σε κανένα τηλεφωνικό κατάλογο. Έτσι πώς τη
βρήκαν ?
Για τους προηγούµενους λόγους δε νοµίζω ότι θα ήταν σοφό από την πλευρά µου να
ξεκινήσω τώρα αυτόν τον κύκλο θρησκευτικής πραγµατογνωµοσύνης. Υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα να το ανακαλύψει ο L και αυτό θα βάλει την Αποστολή σε µεγάλο κίνδυνο. Ο
ίδιος κίνδυνος θα υπάρξει αν η πραγµατογνωµοσύνη βγάλει ως συµπέρασµα ότι η
Σαηεντολογία πραγµατικά είναι θρησκεία, ενώ ο τοπικός Ορθόδοξος Επίσκοπος έχει ακόµη
το δικαίωµα να εγκρίνει ή όχι τη νοµική ύπαρξη ως θρησκεία. Γι' αυτό το λόγο παγώνω αυτό
τον κύκλο πραγµατογνωµοσύνης µέχρις ότου οι ενωµένες προσπάθειες των οµάδων από
διάφορες θρησκευτικές κινήσεις πετύχουν να εξαλείψουν αυτό το δικαίωµα από τους
Ορθόδοξους Επισκόπους [Αυτό γίνεται µόνο µε αλλαγή του Συντάγµατος και φαίνεται ακόµη
µία φορά ότι η Scientology χρησιµοποιούσε οµάδα διαφόρων οργανώσεων].
Πολύ αγάπη, Ηλίας Ελληνικό Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων

Τα ακόλουθα δύο έγγραφα (καλοκαίρι 1993) αναφέρονται στον καθηγητή Κονιδάρη,
µετέπειτα (προφανώς όχι συµπτωµατατικά) Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων και
εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας στην Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου:
030701 ATH 5 [το πέµπτο µήνυµα µίας σειράς µε το ίδιο θέµα]
Α/Βοηθός Λειτουργιών Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
ΣΧΕΤ.: Πρόγραµµα Χειρισµού Επιθέσεων
ΕΝΗΜ.: DF ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
Αγαπητέ Marlis,
Η Αγγελική συναντήθηκε σήµερα µε τον καθηγητή Κονιδάρη. Ήταν ολοκληρωτικά κοντά
στην ιδέα ότι κάτι πρέπει να γίνει για να σταµατήσει η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων
από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι πρόθυµος να βοηθήσει όπως θέλουµε. Θα ήθελε να
συµµετάσχει σ' ένα Συνέδριο που θα οργανώσουµε, για το ανωτέρω θέµα, όπου και άλλοι
ηγέτες γνώµης θα ήθελαν να συµµετάσχουν. Έδωσε στο(η)ν Υποδιοικητή Ειδικών
Υποθέσεων άρθρα και βιβλία του σχετικά µε το θέµα της θρησκευτικής καταδίωξης στην

Ελλάδα και µετά έδωσε επίσης τα ονόµατα και αριθµούς τηλεφώνου δύο άλλων ηγετών
γνώµης που είναι καθηγητές Πανεπιστηµίου και έχουν την ίδια γνώµη µ' αυτόν. Η µεγάλη
ιδέα είναι να προωθήσουµε τη γραµµή του πλήρους διαχωρισµού της Ορθόδοξης Εκκλησίας
µε το κράτος και αυτό περιλαµβάνει αλλαγή του Συντάγµατος της χώρας!! Ο καθηγητής
Κονιδάρης πρότεινε επίσης να σχεδιάσουµε και εκτελέσουµε µία πολύ περισσότερο δυναµική
και αποτελεσµατική δράση ∆ηµοσίων Σχέσεων, απ' ότι απλώς να κάνουµε µία Συνέντευξη
Τύπου, που θα κορυφωθεί σε ένα συµπέρασµα εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. ∆εν
µπορούσε να σκεφθεί τί θα µπορούσε να είναι αυτή η δράση ∆ηµοσίων Σχέσεων, αλλά είπε
ότι θα σκεφθεί και θα µας πει και διαβεβαίωσε ότι θα συµµετάσχει!!
Έτσι το πρόγραµµα επίθεσης έχει σταµατήσει καθώς ο Επιχειρησιακός Στόχος 10 δεν
είναι εφαρµόσιµος. Αυτό προτείνεται απ' όλους τους καθηγητές να έρθει ως αποτέλεσµα ενός
Συνεδρίου ή Συµποσίου που θα οργανωθεί από την Αποστολή Αθηνών [=ΚΕΦΕ]. Ο(Η)
Υποδιοικητής Ειδικών Υποθέσεων θα συνεχίσει να συναντά καθηγητές που πρότεινε ο κ.
Κονιδάρης αλλά όλοι πρέπει να µαζευτούν και ν' αποφασίσουν 1) Ποιά πρέπει να είναι η
επόµενη κοινή κίνηση 2) Να κάνουµε το Συνέδριο για θρησκευτική καταδίωξη στην Ελλάδα
και να κάνουµε ένα Συνέδριο και µετά µία πρόταση να υποβληθεί στην κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση είναι εξ' ολοκλήρου ευνοϊκή απέναντι στους σκοπούς µας, έτσι
πραγµατικά είναι µόνο το κοινό που πρέπει να αφυπνιστεί σ' αυτό. Τα ανωτέρω δύο βήµατα
πρέπει να µου εγκριθούν να κάνω αντί για τον Επιχειρησιακό Στόχο 10.
Από την άλλη πλευρά, η επίθεση που έχει λάβει η Ορθόδοξη Εκκλησία από τον
εισαγγελέα είναι πολύ µεγάλη. Έχει αναστατώσει ολοκληρωτικά όχι µόνο την Εκκλησία
αλλά όλη την Ελλάδα. ∆εν έχει συµβεί ποτέ σε τέτοια κλίµακα και είναι µία πλήρης
σύγκρουση της Κυβέρνησης εναντίον της Εκκλησίας. Σηµαίνει πολλά για 'µας. Πρώτον,
σηµαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα συνεργαστεί µε την Εκκλησία εναντίον των Νέων
Θρησκευτικών Κινήσεων. ∆εύτερον, ότι αφού η Εκκλησία θα είναι σε κίνδυνο, θα ξεχάσει
προσωρινά την καµπάνια εναντίον των Νέων Θρησκευτικών Κινήσεων. Τρίτον, οι ∆ηµόσιες
Σχέσεις της Εκκλησίας βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, καθώς η
κεφαλή της διώκεται ως κοινός εγκληµατίας.
[Αναφέρεται στη δίωξη που ασκήθηκε τον Ιούλιο 1993 εναντίον του Αρχιεπισκόπου
Σεραφείµ και της Ιεράς Συνόδου γιατί δεν δέχθηκαν να εφαρµόσουν προσωρινή και
αµφιλεγόµενη απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας υπέρ του "Ιερωνυµικού" ιεράρχη
Θεολόγου (του οποίου η προσφυγή απορρίφθηκε τελεσίδικα από την Ολοµέλεια του ΣτΕ τον
Φεβρουάριο 1996), αφού ουσιαστικά έκανε παρέµβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Αυτή η
αναταραχή ξεκίνησε από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Παλαιοκρασσά, ο οποίος το 1990
πέρασε µία διάταξη σε ένα εντελώς άσχετο νοµοσχέδιο, που ήταν κοµµένο και ραµµένο, ώστε οι
"Ιερωνυµικοί" Μητροπολίτες να µπορούν να κινηθούν εναντίον της Εκκλησίας. Άσχετα ποιοί
είχαν δίκαιο (και πόσο) σ' αυτό το θέµα, η ουσία είναι ότι έτσι άνοιξε ο δρόµος για τις γνωστές
και απαράδεκτες καταστάσεις που κορυφώθηκαν µετά από µία δεκαετία περίπου και κόντεψαν
να διασπάσουν την Εκκλησία. Από αυτό το Σαηεντολογικό έγγραφο φαίνεται ποιοί ωφελήθηκαν
εκείνη την περίοδο και αποτελεί κόλαφο σε όσους, για προσωπικά συµφέροντα ή
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες σπέρνουν ζιζάνια µέσα στην Εκκλησία. Φυσικά, ευθύνες έχουν
και Ιεράρχες όταν αφήνουν τα ζιζάνια να µπουν στην Εκκλησία και όταν δεν τα αντιµετωπίζουν
από την αρχή, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ποιοί και γιατί τα έχουν σπείρει].
Τέταρτον, οι σχέσεις µεταξύ του Κράτους και της Εκκλησίας θα χειροτερέψουν,
ανοίγοντας το µεγάλο θέµα του ολικού διαχωρισµού της Εκκλησίας από το Κράτος, ώστε
όλες οι θρησκείες να είναι ίσες στην Ελλάδα και καµία να µην απολαµβάνει ειδικά προνόµια
όπως συµβαίνει σήµερα µε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πέµπτον, ο εισαγγελέας θα φέρει στην
επιφάνεια πολλά εγκλήµατα της Ορθόδοξης Εκκλησίας αν συνεχίσει µε τη δίωξή του, το
οποίο θα καταστρέψει ολοκληρωτικά την εικόνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην
πραγµατικότητα, η Ελληνική Κυβέρνηση κάνει τη δουλειά για εµάς λειτουργώντας προς την
κατεύθυνση της διοχέτευσης ηθικής σ' αυτόν τον οργανισµό.
Σχετικά µε το telex σου για τη Ναύπακτο, ο "L" είναι ο Αλεβιζόπουλος. Η εφηµερίδα
που δηµοσίευσε αρνητικά για την UMAN είναι η επίσηµη της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θα
έρθει σ' επαφή µαζί τους η ίδια η Εκτελεστική ∆ιευθύντρια της UMAN. ∆εν έχω κανένα
στοιχείο ποιοί ήταν στο Συνέδριο της Ναυπάκτου.

Θα επιστρέψω µε περισσότερα στοιχεία.
Πολύ Αγάπη, Ηλίας ∆ιευθυντής Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας

Το ακόλουθο έγγραφο φαίνεται µισό διότι η µετάδοσή του, µε το πρόγραµµα TELIX,
διακόπηκε. Αµέσως µετά το έχω ολοκληρωµένο όπως µεταδόθηκε πάλι. Το έχω, όµως και
στην ελλιπή µορφή του διότι σε αυτήν έχει ηµεροµηνία, η οποία αποτυπώθηκε στο
ηλεκτρονικό αρχείο όταν αυτό ήταν σε µορφή ροής δεδοµένων, πριν διακοπεί η µετάδοση.

Εντολή run rcv gre [«τρέξιµο» εντολής για λήψη από Ελλάδα] ******
Φορτώνει ... Μην διακόπτετε
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Παρασκευή 23 Ιουλίου 1993 16:50:34
Ηπειρωτικό Γραφείο - σύνδεσµος ---->>> Ελλάδα στέλνοντας 22976 χαρακτήρες σε
λειτουργία RUN:025 (πρωτόκολλο ASCII [αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής
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Σφραγίδα ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών 001584
...
210702 ATH
Επιχειρησιακά προγράµµατα κεντρικής Ευρώπης, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Σχετικό: Ηµερήσια Αναφορά
Αγαπητή Μαρία,
Σήµερα ο Πόλυ [δικηγόρος Πολυχρονιάδης] τηλεφώνησε για να µου πει ότι συνάντησε τον
πρώην δικτάτορα Πατακό ο οποίος τον ρώτησε σε ποιο σηµείο βρίσκεται η υπόθεση µας. Ο
Πόλυ δεν απάντησε αλλά µου τηλεφώνησε για να µου πει ότι είναι ώρα να κινηθούµε και αν
δεν το κάνουµε θα ζητήσει αποζηµίωση $15.000 από την εκκλησία της Καλιφόρνια την 1η
Οκτωβρίου 1993. Αυτή είναι µια συµφωνία που έχει µε την εκκλησία της Καλιφόρνια. Του
είπα ότι θα κινηθούµε στην υπόθεση.
Η Αγγελική συναντήθηκε πάλι µε τον καθηγητή Κονιδάρη σήµερα και αυτός πρότεινε να
πάρουµε το άρθρο 9 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρεται στη θρησκευτική ελευθερία και
να κάνουµε νοµική κίνηση για τον τρόπο που παραβιάζεται και θα την υπογράψει και θα µας
προτείνει άλλους Ηγέτες Γνώµης που θα µπορούσαν να την υπογράψουν. Είπε επίσης ότι
θα µας ειδοποιήσει αν µάθει για οποιοδήποτε σχέδιο της εκκλησίας να µας επιτεθεί.
Ήταν πολύ φιλικός. Στη συνέχεια η Αγγελική συνάντησε τον πρόεδρο της διεθνούς οµάδας
ΣΟΣ Ρατσισµός, κ. Ιωάννη Φρέρη. Ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες µας σχετικά µε IP
και την ορθόδοξη εκκλησία. Εντυπωσιάστηκε από το άρθρο µου στο IP και συµφώνησε να
µας βοηθήσει στις δραστηριότητές µας σχετικά µε την ορθόδοξη εκκλησία. Υποσχέθηκε να
διατηρήσει ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας µαζί µας και να µας κρατάει ενήµερους για τις
δραστηριότητές του. Τόσο ο Κόνι [Κονιδάρης] όσο και ο Φρέρης είχαν ισχυρό ενδιαφέρον

για την Σαηεντολογία αν και ο κ. Φρέρης είχε λάβει αρνητικά στοιχεία για την
Σαηεντολογία όταν ζούσε στη Γαλλία.
Σχετικά µε την συνδιάσκεψη στη Ναύπακτο οι συµµετέχοντες ήταν όλοι οι ειδικοί
άνθρωποι που έχει ορίσει η κάθε ορθόδοξη εκκλησία για την καταπολέµηση των νέων
θρησκευτικών κινήσεων. Ονόµατα δεν είναι διαθέσιµα.
[Εδώ διακόπτεται το κείµενο κατά τη µετάδοση].
Πολύ αγάπη,
Υπεύθυνος τέλεξ Ευρώπης

Ακολουθεί η απάντηση στο προηγούµενο µήνυµα και ζητείται η επαναποστολή. Προσέξτε
ότι αποστέλλεται και στον «Αρχηγό προγραµµάτων SW [Snow White] στο Γραφείο
Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης». Αυτό αποδεικνύει ότι από το καλοκαίρι του 1993
(τουλάχιστον) η Σαηεντόλοτζυ εκτελούσε πρόγραµµα επίθεσης SW εναντίον της Ελλάδας
µε την Εκκλησία να αποτελεί έναν στόχο. Η επίθεση SW γινόταν µε τη βοήθεια του
καθηγητή Κονιδάρη, ο οποίος θεωρείται «εκκλησιαστική προσωπικότητα» εντός του
περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και του Οικουµενικού Πατριάρχη. Απ’
ότι γνωρίζω, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έκανε κάτι για να διαλευκάνει τη δράση του
καθηγητή Κονιδάρη.

Σφραγίδα ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών 001585
210702 ATH 2 [Η απάντηση στο προηγούµενο µήνυµα]
∆ιευθυντή Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας
Ενηµέρωση: DF ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων, Αρχηγό προγραµµάτων SW [Snow
White] στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Σχετικό: Ηµερήσια Αναφορά
Αγαπητέ Ηλία,
Ευχαριστώ πολύ για την Ηµερήσια Αναφορά. Η Ηµερήσια Αναφορά σου δεν έφτασε
ολοκληρωµένη και θέλουµε εκ νέου αποστολή. Απαντώ, όµως, αµέσως στα στοιχεία που
έλαβα για να διατηρήσω την ταχύτητα στη γραµµή επικοινωνίας.
Εξαιρετικά τα σχετικά µε τον καθηγητή Κ. [Κονιδάρη] και τον κ. Φρέρη. Υπάρχει κάποιος
τρόπος ώστε ο Κ. να βρει αµέσως περισσότερα σχετικά µε τα σχέδια και ενέργειες της
ορθόδοξης εκκλησίας να επιτεθεί στις νέες θρησκευτικές κινήσεις; Σχετικά µε τη δικαστική
κίνηση, ετοιµάστε την κίνηση και στείλτε µας ένα δείγµα. Ο Φρέρης έχει κάποιες γραµµές
στα τερµατικά των ΜΜΕ που καλύπτουν τη συνδιάσκεψη στη Ναύπακτο; Αν έχει, µπορεί να
βοηθήσει για να έχουµε περισσότερα στοιχεία µέσω αυτών για τη συνδιάσκεψη;
Σχετικά µε την υπόθεση OTC: ∆εν καταλαβαίνω τί είναι αυτή η συµφωνία του Πόλυ σχετικά
µε αποζηµίωση από την εκκλησία της Καλιφόρνιας. Τι στοιχεία έχεις γι' αυτό; Για ποιο
πράγµα θα πρέπει να λάβει $15000; Θα ενηµερώσω το ∆ιεθνές Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων
για το επείγον του χειρισµού της υπόθεσης OTC. Αλλά δώσε µου περισσότερα στοιχεία για
αυτή τη συµφωνία γιατί δεν βγάζω νόηµα.

Ακολουθεί το κείµενο της Ηµερήσιας Αναφοράς που δεν έφτασε ολοκληρωµένο, όπως
ζητήθηκε (ανωτέρω) από το ευρωπαϊκό Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. Φαίνεται καθαρά
ότι ο καθηγητής Κονιδάρης αφ’ ενός τους έδωσε την αρχιτεκτονική επίθεσης εναντίον της
Εκκλησίας και αφ’ ετέρου λειτούργησε ως πληροφοριοδότης:

210702 ATH
Επιχειρησιακά προγράµµατα κεντρικής Ευρώπης, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Ενηµέρωση: DF ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων, Αρχηγό προγραµµάτων SW [Snow
White] στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Σχετικό: Ηµερήσια Αναφορά
Αγαπητή Μαρία,
Σήµερα ο Πόλυ [δικηγόρος Πολυχρονιάδης] τηλεφώνησε για να µου πει ότι συνάντησε τον
πρώην δικτάτορα Πατακό ο οποίος τον ρώτησε σε ποιο σηµείο βρίσκεται η υπόθεση µας. Ο
Πόλυ δεν απάντησε αλλά µου τηλεφώνησε για να µου πει ότι είναι ώρα να κινηθούµε και αν
δεν το κάνουµε θα ζητήσει αποζηµίωση $15.000 από την εκκλησία της Καλιφόρνια την 1η
Οκτωβρίου 1993. Αυτή είναι µια συµφωνία που έχει µε την εκκλησία της Καλιφόρνια. Που
είπα ότι θα κινηθούµε στην υπόθεση.
Η Αγγελική συναντήθηκε πάλι µε τον καθηγητή Κονιδάρη σήµερα και αυτός πρότεινε να
πάρουµε το άρθρο 9 του Συντάγµατος το οποίο αναφέρεται στη θρησκευτική ελευθερία και
να κάνουµε νοµική κίνηση για τον τρόπο που παραβιάζεται και θα την υπογράψει και θα µας
προτείνει άλλους Ηγέτες Γνώµης που θα µπορούσαν να την υπογράψουν. Είπε επίσης ότι
θα µας ειδοποιήσει αν µάθει για οποιοδήποτε σχέδιο της εκκλησίας να µας επιτεθεί.
Ήταν πολύ φιλικός. Στη συνέχεια η Αγγελική συνάντησε τον πρόεδρο της διεθνούς οµάδας
ΣΟΣ Ρατσισµός, κ. Ιωάννη Φρέρη. Ενηµερώθηκε για τις δραστηριότητες µας σχετικά µε IP
και την ορθόδοξη εκκλησία. Εντυπωσιάστηκε από το άρθρο µου στο IP και συµφώνησε να
µας βοηθήσει στις δραστηριότητές µας σχετικά µε την ορθόδοξη εκκλησία. Υποσχέθηκε να
διατηρήσει ανοιχτή γραµµή επικοινωνίας µαζί µας και να µας κρατάει ενήµερους για τις
δραστηριότητές του. Τόσο ο Κόνι [Κονιδάρης] όσο και ο Φρέρης είχαν ισχυρό ενδιαφέρον
για την Σαηεντολογία αν και ο κ. Φρέρης είχε λάβει αρνητικά στοιχεία για την
Σαηεντολογία όταν ζούσε στη Γαλλία.
Σχετικά µε την συνδιάσκεψη στη Ναύπακτο οι συµµετέχοντες ήταν όλοι οι ειδικοί
άνθρωποι που έχει ορίσει η κάθε ορθόδοξη εκκλησία για την καταπολέµηση των νέων
θρησκευτικών κινήσεων. Ονόµατα δεν είναι διαθέσιµα. Το σεµινάριο έγινε υπό την αιγίδα
του Αρχιεπισκόπου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και υπεύθυνος ήταν ο
Αλεβιζόπουλος. Τα αποτελέσµατα της συνάντησης ήταν 1) Να αυξηθεί η συνεργασία
µεταξύ των ορθοδόξων εκκλησιών στον κόσµο 2) Τρόποι µε τους οποίους µπορεί να
συµβάλει η Ορθοδοξία για να αποφευχθεί ο ευρωπαϊκός κίνδυνος που είναι εναντίον του
πολιτισµού της Ε.Ε. (πιθανόν να εννοεί τις νέες θρησκευτικές κινήσεις) 3) Πώς µπορεί η
Ορθοδοξία να συµβάλει στις δραστηριότητες της Ε.Ε. 4) Να προωθηθεί η επιστολή του
Αρχιεπισκόπου στον πρωθυπουργό και βουλευτές για να αναλάβουν νοµική δράση εναντίον
των νέων θρησκευτικών κινήσεων 5) Περισσότερη διορθόδοξη συνεργασία για την κήρυξη
της Ορθοδοξίας στον κόσµο.
Η συνδιάσκεψη της Ναυπάκτου πραγµατοποιήθηκε πριν από την τρέχουσα επίθεση από την
κυβέρνηση. Τώρα υπάρχει ρήγµα µεταξύ τους.
Τους τελευταίους µήνες η Ορθοδοξία ξεκίνησε έναν ολοµέτωπο πόλεµο στην καθολική
εκκλησία και τον Πάπα για το ρόλο τους στα Βαλκάνια κατηγορώντας τον Πάπα ότι ήταν
πίσω από τον πόλεµο. Η Ορθοδοξία επιθυµεί να διατηρήσει την περιοχή της στα Βαλκάνια
και να επεκταθεί ακόµη περαιτέρω αλλά αισθάνονται ότι χάνουν έδαφος γρήγορα. Η
τελευταία και µυστική πληροφορία που δόθηκε σήµερα στην Αγγελική από τον
καθηγητή Κονιδάρη είναι ότι η Ορθοδοξία θέλει να δηµιουργήσει ένα ορθόδοξο τόξο
συνεργασίας στην Ευρώπη µεταξύ των εκκλησιών τους ώστε να εξουδετερώσει την
επέκταση µουσουλµάνων και καθολικών στα Βαλκάνια και στον υπόλοιπο κόσµο.

Υπενθυµίζω ότι τέτοια πρόταση έγινε από τον Κάραζιτς στον Έλληνα Αρχιεπίσκοπο όταν ο
Κάραζιτς προσεκλήθη στην Ελλάδα ως επίτιµος καλεσµένος του Έλληνα Αρχιεπισκόπου.
[Σε άλλο έγγραφο η Σαηεντόλοτζυ επιτίθεται εναντίον του Κάραζιτς γιατί αυτός είναι
ψυχίατρος και η οργάνωση είναι σε πόλεµο µε όλους ψυχιάτρους και ψυχολόγους εδώ και
πολλές δεκαετίες]. Μετά από αυτή τη συνάντηση ο Κάραζιτς δήλωσε στα ΜΜΕ: «Μόνο ο
Θεός και οι Έλληνες είναι µαζί µας». Μέχρι τώρα αυτά τα σχέδια της ορθόδοξης εκκλησίας
δεν προχωρούν καλά λόγω της κακής εσωτερικής τους οργάνωσης.
Ο νοµικός αξιωµατούχος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων
ολοκλήρωσε µε τον
εκτελεστικό διευθυντή της UMAN Hellas την επιστολή που θα παρουσιαστεί στον
διευθυντή της εφηµερίδας της ορθόδοξης εκκλησίας που έγραψε τα αρνητικά στοιχεία για
την UMAN. Ο ∆ιευθυντής Ειδικών Υποθέσεων του Αµβούργου έστειλε επιστολή µε
στοιχεία στον εκτελεστικό διευθυντή της UMAN Hellas.

Τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι η Σαηεντόλοτζυ είχε δοσοληψίες µε τον δικτάτορα
Πατακό και ο δικηγόρος της είχε συµφωνία κατευθείαν µε το κέντρο την Καλιφόρνια για τον
χειρισµό της υπόθεσης. Την περίοδο της δικτατορίας ο ιδρυτής της Σαηεντόλοτζυ
(Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ) πήγε στην Κέρκυρα, µε πλοίο της οργάνωσης και άρχισε να
ελέγχει άτοµα και καταστάσεις για να δηµιουργήσει στο νησί µία βάση εξόρµησης σε
όλο τον κόσµο. Τότε η οργάνωση δεν είχε την παρακρατική κάλυψη που έχει σήµερα. Το
FBI της είχε επιφέρει ισχυρά πλήγµατα και οι Ιατρικοί Σύλλογοι την είχαν στη λίστα των
τσαρλατάνων.
∆ηµιουργήθηκε µεγάλος θόρυβος και πολλές χώρες πίεζαν τους δικτάτορες να µην
επιτρέψουν στο Σαηεντολογικό πλοίο να παραµείνει στην Ελλάδα, διότι τροµοκρατήθηκαν
µε την ιδέα ο Χάµπαρντ να πείσει τους δικτάτορες να τον αφήσουν να µείνει µε οικονοµικό
αντάλλαγµα. Τότε ο ίδιος ο Πατακός πήγε στην Κέρκυρα για να δει το πλοίο και τον
Χάµπαρντ και να διαπιστώσει αν υπάρχει κάποιο όφελος που θα άξιζε την εξωτερική πίεση,
η οποία ήταν µεγάλη τόσο από τις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη.
Ο Χάµπαρντ «έγινε χαλί» απέναντι στον Πατακό για να µην εκδιωχθεί από την
Ελλάδα. Ο ιδρυτής της οργάνωσης, την οποία εξυπηρέτησαν οι πολιτικοί, δηµοσιογράφοι και
ηγέτες γνώµης που αναφέρω, φέρθηκε δουλικά, «γλείφοντας» τον Πατακό. Αυτοί, όµως και
οι χώροι τους, που αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί κατηγορούν άλλους ακόµη και ως
χουντικούς!!! Η «αριστερότητά» τους επίσης δεν φαίνεται να ενοχλείται από την πραγµατικά
διεστραµµένα Μακαρθική στάση της Σαηεντόλοτζυ κατά του Κοµµουνισµού και των
αριστερών γενικά, όπως επίσης και των µαύρων, κλπ όπως αποκαλύπτεται σε άλλο έγγραφο.
Αυτό το έγγραφο, που κατασχέθηκε γραµµένο στα ελληνικά (µεταφρασµένο από την
οργάνωση και το παρουσιάζω ξεχωριστά), δείχνει τη ρατσιστική διαστροφή του Χάµπαρντ.
Το συγκεκριµένο που κατασχέθηκε, συµπληρώθηκε στις 22 Ιουνίου του 1995.
Παρουσιάζεται ως εξοµολογητική λίστα αλλά τη συµπληρώνει ένας ελεγκτής ασφάλειας.
Είναι λίστα ασφαλείας που καλύπτεται ως θρησκευτική και εξοµολογητική. Τη δηµιούργησε
ο ίδιος ο Χάµπαρντ µέσα στο καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική για έλεγχο
αντιφρονούντων. Ανάµεσα σε άλλα εγκλήµατα, ο ελεγχόµενος καλείται να πει αν κοιµήθηκε
µε µέλος φυλής άλλου χρώµατος και αν έκανε παράνοµο εµπόριο διαµαντιών. Πήραν την
αγγλική λίστα επί Απαρτχάιντ και την µετέφρασαν αυτούσια. Σε άλλες σελίδες ο ελεγχόµενος
καλείται να οµολογήσει αν έκανε … το έγκληµα να είναι δηµοσιογράφος και αν συµπαθεί
τον κοµµουνισµό, αν γνωρίζει κοµµουνιστές, κλπ!
Στη µεταπολίτευση ο Χάµπαρντ (µέσω της οργάνωσης στην Καλιφόρνια και τον
δικηγόρο Πολυχρονιάδη) υπέβαλε αγωγή αποζηµίωσης κατά προσώπων, που εκδιώχθηκε από
την Κέρκυρα, αλλά την υπέβαλε και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατέστησε τη
δικτατορία ως νόµιµη συνέχεια του προδικτατορικού κράτους και την µεταπολιτευτική
κυβέρνηση ως νόµιµη συνέχεια της δικτατορίας. ∆εν υπήρξε δηλαδή ανωµαλία στο
πολίτευµα! Αν είχε ίχνος δηµοκρατικότητας, θα υπέβαλε αγωγή µόνο εναντίον
αξιωµατούχων της δικτατορίας αλλά στόχευε σε παχυλή αποζηµίωση και τα χρήµατα
υπήρχαν µόνο στο ∆ηµόσιο. Τελικά έχασε την αγωγή. Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο

πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. ∆ηµήτρης Λινός. Ο Πατακός δεν είχε παραστεί στο
δικαστήριο και η οργάνωση ήθελε να τα βρει µαζί του, γι’ αυτό ακόµη και το 1993
γυρόφερνε τον Πατακό. Κατηγορούσαν και κατηγορούν άλλους ως χουντικούς, αλλά αυτοί
προσπαθούσαν να τα βρουν µε τον Πατακό.

