Λίστα Συµµάχων της Σαηεντόλοτζυ
Το ακόλουθο κατασχεµένο έγγραφο, µετάφραση του οποίου παραθέτω στη συνέχεια, είναι
ιδιαίτερα ενηµερωτικό για τις «γραµµές επικοινωνίας και συµµάχους» της Σαηεντόλοτζυ στα µέσα της
δεκαετίας του ’90 όταν η δράση της Σαηεντόλοτζυ είχε ενταθεί.
Αρκετά από τα παρακάτω άτοµα αναφέρονται σε άλλα σηµεία του Υποµνήµατος, ως
σχετιζόµενοι µε τον χώρο της Σαηεντόλοτζυ. Η λίστα αποτελεί ένα χρονικό στιγµιότυπο των
συµµαχιών και, σε κάποιο βαθµό, της «στρατολόγησης» (ακούσιας και εκούσιας) σε πολλούς τοµείς
της ελληνικής κοινωνίας. Όπως φαίνεται καθαρά, πολλά από αυτά τα άτοµα ακόµη και σήµερα
πρωτοστατούν στο στρατηγικό «πακέτο», που εκκολάφθηκε και εκπορεύθηκε από τον
πολιτικοστρατηγικό χώρο της Σαηεντόλοτζυ και περιστρέφεται γύρω από τον διαχωρισµό ΕκκλησίαςΚράτους, µη αναγραφή θρησκεύµατος στις ταυτότητες και τα όµοια θέµατα.
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ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΜΗΣ
Έχει δικό του χώρο (κεντρικό) στο Έψιλον της Ελευθεροτυπίας (εβδοµαδιαίο περιοδικό που
εκδίδεται την Κυριακή ως ένθετο της ηµερήσιας Ελευθεροτυπίας). Πριν ήταν ελεύθερος συντάκτης,
εργαζόταν µε µειονότητες, γράφοντας εναντίον των διακρίσεων, ρατσισµού, κτλ. Συνεργάζεται µε την
S.O.S. Ρατσισµός, ActUp και άλλες οµάδες που ασχολούνται µε ελευθερία πεποιθήσεων, έκφρασης
κτλ.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΑΣ + Η Α∆ΕΛΦΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΨΑΡΑ
Και οι δύο δηµοσιογράφοι. Εργάζονται στην ίδια περιοχή µε τον Τρίµη.
[Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ηµήτρης Τρίµης, πρώην Γενικός Γραµµατέας της ΕΣΗΕΑ και κορυφαίο
στέλεχος του «Ιού» της Ελευθεροτυπίας, καθώς επίσης και τα άλλα στελέχη του «Ιού» αναφέρονται
πρώτοι πρώτοι στη λίστα. Είναι χαρακτηριστικό, διότι η εξτρεµιστική οργάνωση είχε τόσο στενή σχέση
µαζί τους, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα ονόµατα που σκέφθηκαν τα στελέχη της για να συµπεριλάβουν
στη λίστα των συµµάχων].
Ελευθεροτυπία:
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΥΝΤΑΝΙ∆ΗΣ
∆ιευθυντής (του αρέσουν οι τέχνες)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Σχεδόν πριν από δύο χρόνια, αρχικά είχε δείξει µεγάλο ενδιαφέρον από όλο το υλικό που του
έφερε η Αγγελική (στοιχεία για τον L από το Συνέδριο στη Μονή Πεντέλης, µε αντιπροσώπους της
ADFI, κτλ...Όταν έµαθε περισσότερα για τον L [π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος], µέσω ενός γνωστού του
δικηγόρου στον οποίο ο L είχε κάνει µαύρη προπαγάνδα δηµοσίων σχέσεων [δηλ. εναντίον της
Σαηεντόλοτζυ] τότε άλλαξε, της είπε ότι φοβόταν να κάνει αυτό που κάνει ο Τρίµης να δηµοσιεύει τί
κάνει ο L [προφανώς ο άνθρωπος ήθελε αποδείξεις και καταλάβαινε τί κάνει η Σαηεντόλοτζυ].
Χωρισµένος. Εκτός ηθικής (είπε στην Αγγελική).
κ. ΠΟΛΥΜΙΛΗΣ
Όταν [η Αγγελική] συνάντησε τον διευθυντή [Φυντανίδη] την έστειλε στον Πολυµίλη. Της
έδωσε το βιβλίο της ΚΥΠ. Ήταν το µοναδικό αντίγραφο [Η Σαηεντόλοτζυ της έδωσε και έπαινο].
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΘΝΟΣ:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΗΣ

Φωνάζει εναντίον ανθρώπων που είναι ενάντιοι στις µειονότητες. Φίλους στην αριστερά της
κυβέρνησης. (Μία φορά ρώτησε την Αγγελική τί γνώµη έχουµε για τον κοµµουνισµό)
κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ένας από τους διευθυντές [ίσως να εννοεί αρχισυντάκτες]. Λίγο Πιθανή Πηγή Προβληµάτων.
Μία Αξιωµατικός ∆ηµοσίων Σχέσεων του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ (Εφη Βλαχογιωργάκη)
που είναι οικογενειακή φίλη, λαµβάνει βοήθεια από αυτόν. (Το καλοκαίρι αυτή ζει σε ένα νησί).
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΒΗΜΑ (2η εφηµερίδα στην Ελλάδα)
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ∆ΗΜΟΣ
∆ιάβασε το βιβλίο Τί Είναι η Σαηεντόλοτζυ. Το προηγούµενο έτος µόνο ένα άσχηµο άρθρο
εµφανίστηκε σ' αυτή την εφηµερίδα και τηλεφώνησε στην Αγγελική να πει ότι λυπόταν, ότι ο
δηµοσιογράφος δεν ήταν από την εφηµερίδα. Αυτή πήγε και χειρίστηκε τον δηµοσιογράφο
(Κωστόπουλος;) [Πρέπει ν' αναφέρεται στο άρθρο της 1/1/1994 για τα 110 Κέντρα Εξουσίας όπου
έγραφε ότι το ∆ιεθνές Γραφείο Ειδικών Υποθέσεών της Σαηεντόλοτζυ (OSA) "έχει φακελώσει όλο τον
πλανήτη"].
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΧΘΡΟΣ: ΠΑΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΕΧΘΡΟΣ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ FLASH (Καλαµάτα)
ΘΑΝΑΣΣΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
∆ιευθυντής. Γράφει επίσης στην Ελευθερία (Καλαµάτα). Πολύ νέος σύµµαχος, πρώτα συστήθηκε από
τον Πλεµένο, µετά από τον Ηλιακόπουλο µέσω της ∆έσποινας Κατσούλα.
ΤΗΛΕΤΩΡΑ
ΝΤΕΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΠΡΩΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Έχει πολλές πληροφορίες για τον Μιχαλόπουλο.
Είναι εναντίον του L. Είναι Μασόνος (του Γαλλικού τυπικού). Μουσικός. Ακροδεξιός αλλά δεν το
προωθεί ούτε µιλάει γι' αυτό. Άνοιξε τις γραµµές στο ραδιόφωνο για τη Σαηεντόλοτζυ, µε την
Κατερίνα (πριν από δύο µήνες).
ΕΧΘΡΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV
ΚΑΡΑΒΑΣΣΙΛΗΣ
Ιδιοκτήτης. Συναντήθηκε [η Αγγελική] µαζί του µέσω του κ. Μαϊλιάρη. Ο Μαϊλιάρης της είπε
να έρθει πάλι σ' επαφή µε τον Καραβασσίλη (πριν από 2 ηµέρες). Είδε µία βλακώδη εκποµπή και της
ζήτησε να κάνει µία δική µας εκποµπή.

NET TV (Καλαµάτα)
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
∆ιευθυντής Προγράµµατος Νέος στην τηλεόραση. Πολύ φιλικός. Ζητάει περισσότερες
εκποµπές.
ΣΤΑΘΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Υπεύθυνος για τις διαφηµίσεις. (Πριν ήταν διευθυντής προγράµµατος και αυτή άρχισε µαζί
του τις εκποµπές)
ΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΜΕΝΟΣ
Ιδιοκτήτης τριών εφηµερίδων στην Καλαµάτα. Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του NET
TV. Εφηµερίδες: Ελευθερία/Μάχη/...

SPACE TV (Χαλκίδα)
ΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. ∆ιευθύντρια
κ. ΚΙΒΟΤΟΣ. ∆ιευθυντής Προγράµµατος
MEGA CHANNEL TV
ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ
Είναι φίλος του Τρίµη. ∆ουλεύει για άλλη εφηµερίδα (Καθηµερινή) (ηµερήσια εφηµερίδα)
και για το πρόγραµµα της Έλλης Στάη "Ελλήσποντος" στο Mega ∆ηµοσιογράφος.
RADIOCITY
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ
Ένας από τους δύο ιδιοκτήτες αυτού του ραδιοφωνικού σταθµού. Ήρθε να κάνει το τεστ [των
200 ερωτήσεων]. Ενδιαφέρθηκε από τη ∆ιανοητική. Η Γραµµατέας Περιοχής Κοινού του πρόσφερε το
βιβλίο. Η Αγγελική ήρθε σ' επαφή µαζί του µετά και από τότε έχουν κανονίσει περίπου πέντε
εκποµπές. Είχε εκποµπές για την τεχνολογία µελέτης, επικοινωνία, τονική κλίµακα µε την Κατερίνα
Καραδήµα. Είναι του ίδιου πολιτικού προσανατολισµού µε τον Ραφαηλίδη. (∆εξιός) Μένει στο
Παλαιό Φάληρο περιβάλλον πολύ υψηλής κοινωνίας, είναι Πρόεδρος της τοπικής βιβλιοθήκης,
ενδιαφέρεται πολύ για εκπαίδευση.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΥΡΟΣ
Τώρα είναι Σαηεντολόγος. Έκανε [το πρόγραµµα] Ανεβοκατεβάσµατα. Φέρνει στοιχεία που
αποκτά. Έκανε προγράµµατα για ενάµιση έτος. Εβδοµαδιαία, µετά δύο φορές την εβδοµάδα, µέχρι το
τέλος Απριλίου (σταµάτησε για λόγους "µη χρηµάτων", απόφαση EC [εκτελεστική επιτροπή;] Είναι
φοιτητής. Εργάζεται σ' αυτόν τον τηλεοπτικό σταθµό για να ζει. Τεχνικός. Γνωρίζει το άλλο
προσωπικό του καναλιού.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Κάµεραµαν. Εργάζεται επίσης στο ΤΗΛΕΤΩΡΑ (αλλά είναι ελεύθερος κάµεραµαν).
Συστήθηκε από τον Ντένη Ζαφείρη (πρώην διευθυντή του ΤΗΛΕΤΩΡΑ) Μπορεί να δώσει
περισσότερες γραµµές επικοινωνίες.
ΓΙΑΝΝΗΣ;
Κάµεραµαν. Αγόρασε τη ∆ιανοητική, Αυτοανάλυση και βιβλίο εικόνων. Εργάζεται µε τον
Νίκο.
∆ΙΑΦΟΡΟΙ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΑΡ∆ΕΝΙΩΤΗ
Εργαζόταν στο ραδιόφωνο του ΑΝΤΕΝΝΑ. Είναι µέλος της Νέας Ακρόπολης.
Συναντηθήκαµε όταν η Αγγελική πήγε σ' αυτούς για να τους ενηµερώσει για τον L και να ζητήσει
πληροφορίες. Ήταν αυτή που πήγε ως δηµοσιογράφος στη Μονή Πεντέλης και κατέγραψε το Συνέδριο
[της Εκκλησίας σχετικά µε παραθρησκευτικές οργανώσεις].
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΝΑΣ
∆ιευθυντής της Νέας Ακρόπολης.
ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΝΑ
Η σύζυγός του. Είναι χορεύτρια και χορογράφος. ∆ιευθύνει τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες
της ΝΑ και σχολή χορού.
ΣΠΙΡΙ∆ΟΥΛΑ ...
Από την Κέρκυρα. Πολύ καλή φίλη της Βαρβάρας. Εργάζεται για ένα δικηγορικό γραφείο.
∆ίνει νοµικές συµβουλές στη ΝΑ.

ΜΑΛΒΙΝΑ ...
Πολύ καλή φίλη του Πλανά και της Βαρβάρας.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΟΣ
Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Έλληνας αντιπρόσωπος. Μιλάει πολύ για εκπαίδευση και για
διαχωρισµό Εκκλησίας και Κράτους. Παρουσίασε το βιβλίο του Λοµβάρδου [Ίσως να εννοεί τον τ.
υφυπουργό και καθηγητή κ. Λοβέρδο, ο οποίος ήταν και συνήγορος υπεράσπισης Σαηεντολόγων που
κατηγορούνταν για φακελώµατα]. Γράφει σε µεγάλες εφηµερίδες (Ελευθεροτυπία, Έθνος, ...).
Υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν επιλογή σε αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν θα πρέπει να
υποχρεώνονται να µελετήσουν τη θρησκεία (Ορθόδοξη) στο σχολείο. [Η ίδια η Σαηεντόλοτζυ όµως,
προσπαθεί να περάσει την "θρησκευτική εκπαιδευτική τεχνολογία" της στα σχολεία]. Ήρθε σ' επαφή
µέσω του Αλεξίου. Η Αγγελική τον συνάντησε σύντοµα κατά την παρουσίαση του βιβλίου. ∆εν
υπάρχει εκτεταµένη άµεση επαφή.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
Μέλος του Κοινοβουλίου, σοσιαλιστής. Ήταν στη φυλακή κατά τη δικτατορία. Ο L πήγε σ'
αυτόν όταν ήταν στη φυλακή για να τον φέρει στον ίσιο δρόµο ... [Σε άρθρο του περιοδικού ΡΕΣΑΛΤΟ
αποδείχθηκε ότι το ρεπορτάζ του ΙΟΥ ήταν εντελώς ανακριβές, ίσως και στηµένο. Από την αρχή ο π.
Αντώνιος τα διέψευσε αυτά δίνοντας στοιχεία, αλλά η κατηγορία (που κατασκευάστηκε το ∆εκέµβριο του
'94) έπρεπε να περάσει]. Έχει πολλά στοιχεία. Πιθανόν ο Κουναλάκης να πήγε στη Γερµανία και να
βρήκε πληροφορίες για τον L. Ήρθε σ' επαφή µέσω του Αλεξίου και του Τρίµη. Ποτέ δε
συναντηθήκαµε προσωπικά, πάντα µέσω Αλεξίου. Είναι υπέρ της ελευθερίας γνώµης και θρησκείας,
εναντίον ρατσισµού και ναζισµού. [Ο π. Αντώνιος στο βιβλίο του "Ναζισµός µε άλλο πρόσωπο"
ανασκεύασε πλήρως τις κατηγορίες εναντίον του, κάτι που δεν ήταν δύσκολο, αφού πολλές από αυτές
ήταν απελπιστικά εκτός πραγµατικότητας. Για παράδειγµα, η συνεργασία του µε τη χούντα για την
καταδίωξη κοµµουνιστών, τη στιγµή που το καθεστώς τον χαρακτήριζε ως φιλοκοµµουνιστή. Ακόµη, η
"αυθόρµητη" προσπάθειά του για πλύση εγκεφάλου σε “φυλακισµένο µάρτυρα του Ιεχωβά” για να τον
φέρει στον "σωστό δρόµο" δεν ήταν παρά αποτέλεσµα παρακλήσεων της µητέρας του παιδιού που ήταν
πνευµατική υποχρέωση, να µην την αγνοήσει ένας ιερέας].
ΦΑΙ∆ΩΝ ΒΕΓΛΕΡΗΣ
Επίτιµος Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ηγέτης Γνώµης.
Είναι δικηγόρος. Πολύ µεγάλης ηλικίας (90). ∆ίνει διαλέξεις. Προήδρευσε του θρησκευτικού
τµήµατος του Συνεδρίου που έγινε την περασµένη εβδοµάδα στο Πολυτεχνείο Αθηνών και
οργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων [Ο Πρύτανης και ο Υπουργός γνώριζαν
σε τί έµπλεξαν και από ποιούς χρησιµοποιήθηκε το Πολυτεχνείο και το Υπουργείο, που υποτίθεται ότι τα
λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο για το συµφέρον του Ελληνικού λαού;]. Η κόρη του είναι στη
Γαλλία, σ' ένα φιλοσοφικό κέντρο. Πρόθυµος να βοηθήσει.
ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. ∆ικηγόρος.. Είναι το
επιχειρησιακό τερµατικό των 2, ταξιδεύει πολύ... [σε άλλο έγγραφο λέει: "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". ∆ηλαδή, ο κ. Φραγκάκης ήταν ουσιαστικά ο χειριστής του Φαίδωνα Βεγλερή και του
Πέτρου Κουναλάκη, βουλευτή του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ].
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ
Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι στην Ελλάδα. έλαβε το Προφίλ στο συνέδριο του
Πολυτεχνείου. Συστήθηκε από τον κ. Αλεξίου. Έχει µπλέξει αρκετές φορές λόγω των πεποιθήσεών του
για θρησκευτική ελευθερία και εναντίον των διακρίσεων [προφανώς, έτσι ονοµάζει τις απίστευτες
διαστρεβλώσεις του Παρατηρητηρίου, την υποστήριξη του γνωστού ανθέλληνα κερδοσκόπου George
Soros, κτλ]. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και αναγκάστηκε να το αφήσει. Ταξιδεύει
πολύ. Θα ήθελε η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα να δουλέψει µαζί του, αυτό
προτάθηκε από τον Αλεξίου. Βρείτε πώς ζει τώρα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΕ∆ΗΣ
Πρόεδρος του SOS Ρατσισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Πρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. Πάντα αποφεύγει να
συναντηθεί µαζί µας. Βρείτε γιατί [προφανώς γιατί γνώριζε τί πράγµα είναι η Σαηεντόλοτζυ και δεν
υπέκυπτε σε παραπλανήσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων]. (Οι γραµµατείς του είναι
φιλικοί. Μία ήθελε να έρθει στο κέντρο να µάθει περισσότερα για εκπαίδευση) [Αυτό είναι
ανησυχητικό για τη ∆ιεθνή Αµνηστία και φαίνεται ότι αυτή η επαφή είχε αποτέλεσµα πολλά χρόνια µετά
µε προκλητική υποστήριξη της ∆.Α. στον στενότατο συνεργάτη της Σαηεντόλοτζυ, κ. Τάκι Αλεξίου].
ΠΕ∆ΥΕ ("Ειρηνιστική οµάδα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Πρόεδρος. Αριστερός. Συναντηθήκαµε σε µία διαδήλωση ειρήνης. Ηγέτης Γνώµης στο κόµµα
του. Συµφωνήσαµε σε συµµετοχή σε διαδηλώσεις. Σε τέτοιες διαδηλώσεις κατέληξαν στον Μαραθώνα
και άνοιξαν ένα πανό, που ζωγράφισε η Αγγελική, και χρησιµοποιεί ως φόντο για τηλεοπτικές
εκποµπές.
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΗ
Μέλος του ∆ιοικητικού Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (δικαστικός) [ΣτΕ]. Πρόεδρος µίας οµάδας
για την πρόληψη της εγκυµοσύνης και προστασία νεογέννητων. ∆ιαβάζει ∆ιανοητική.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ
Κύριος τραγουδιστής (τενόρος) στην Όπερα Αθηνών. Βοηθός της Ιωάννας στην οµάδα της
για προγεννετική.
ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΛΙΑ∆ΩΡΟΥ
Πρώην διευθύντρια του περιοδικού "Βιβλίο και Media". Τώρα σε πωλήσεις computer.
Γνωρίζει τη Σαηεντόλοτζυ. Αγαπάει τον Χάµπαρντ.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ
Γλύπτης, διάσηµος στην Ελλάδα και Αµερική. Προσωπικός φίλος της Αγγελικής. Ήρθε εδώ
και αγόρασε τη ∆ιανοητική. Θετικός.

Είναι χαρακτηριστικό, σε συνδυασµό και µε τα στοιχεία σε άλλα σηµεία του Υποµνήµατος,
ότι ο ευρύτερος «εκσυγχρονιστικός» χώρος είναι ισχυρά συνδεδεµένος µε τη Σαηεντόλοτζυ από τη
δεκαετία του ’90. Ιδιαίτερα λυπηρό είναι το γεγονός ότι σε τρία µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα
φαίνεται να υπάρχει ισχυρό σαηεντολογικό «πάτηµα». ∆εδοµένου ότι οι εφηµερίδες, άλλα έντυπα και
τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ αυτών των συγκροτηµάτων (ιδιαίτερα το MEGA Channel) επηρεάζουν την
πλειοψηφία των αναγνωστών-τηλεθεατών, είναι ασφαλές (σε µεγάλο βαθµό) να συµπεράνουµε ότι
έχουν καλλιεργήσει (στα τελευταία δέκα χρόνια περίπου) αντίληψη και άποψη στο κοινό τους, οι
οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση µε το «στρατηγικό πακέτο» της Σαηεντόλοτζυ που προανέφερα: ένα
είδος «κατεργασίας άποψης». Όπως αναφέρω σε άλλο σηµείο, ειδικότερα στο MEGA Channel υπήρξε
συνειδητό «θάψιµο» εκποµπής (στις «Γκρίζες Ζώνες») σχετικά µε τη Σαηεντόλοτζυ, η οποία ξεκίνησε
να ετοιµάζεται (και µε δική µου συµµετοχή) αλλά «αποφασίστηκε να ακολουθηθεί διαφορετική
προσέγγιση».

