
Έλεγχος Ασφαλείας «Γιοχάνεσµπουργκ» 
 
 Ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα της ρατσιστικής και 
αντικοινωνικής φύσης της Σαηεντόλοτζυ είναι η «εξοµολογητική» λίστα του 
Γιοχάνεσµπουργκ, που είναι το ακόλουθο έγγραφο. Κατασχέθηκε γραµµένο  στα 
ελληνικά (µεταφρασµένο από την οργάνωση) και δείχνει τη ρατσιστική διαστροφή 
του ιδρυτή της Ρον Χάµπαρντ, όπως επίσης και τη διεστραµµένη τάση του Χάµπαρντ 
να ελέγχει τη ζωή των µελών και να γνωρίζει τα πάντα για τα µέλη.  

Η συγκεκριµένη λίστα συµπληρώθηκε στις 22 Ιουνίου του 1995. 
Παρουσιάζεται ως εξοµολογητική λίστα αλλά τη συµπληρώνει ένας ελεγκτής 
ασφαλείας. Είναι λίστα ασφαλείας που καλύπτεται ως θρησκευτική και εξαπατά το 
µέλος ή «πιστό» ο οποίος πιστεύει ότι κάνει «εξοµολόγηση» αλλά στην ουσία η 
οργάνωση τον ελέγχει, γι’ αυτό το λόγο η «εξοµολόγηση» δίνεται σε ελεγκτή 
ασφαλείας.  

Τη λίστα τη δηµιούργησε ο ίδιος ο Χάµπαρντ µέσα στο καθεστώς του 
Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική για έλεγχο αντιφρονούντων και την περιγράφει ως την 
«πιο άγρια εξοµολογητική λίστα στη Σαηεντόλοτζυ». 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, αν έχει εξασκήσει 
οµοφυλοφιλία, σοδοµισµό, κτηνοβασία ακόµη  και αν συµπαθεί τον κοµµουνισµό, αν 
γνωρίζει κοµµουνιστές, κλπ! Αυτές ερωτήσεις έχουν διατηρηθεί ακέραιες από το 
1961 που πρωτοδηµιούργησε τη λίστα ο Χάµπαρντ διότι τότε αυτά είχαν 
χαρακτηριστεί παράνοµα από το καθεστώς του Απαρτχάιντ και οι οποιεσδήποτε 
σχέσεις µε µέλη φυλής άλλου χρώµατος ήταν παράνοµες, όπως και το εµπόριο 
διαµαντιών που δεν ήλεγχε το καθεστώς. Η µετάφρασή της στα Ελληνικά και 
συµπλήρωσή της από Έλληνες πολίτες είναι ισχυρότατη απόδειξη της ρατσιστικής 
ουσίας της Σαηεντόλοτζυ, την οποία η οργάνωση κρύβει επιµελώς κάτω από 
γενικόλογα και ωραιοποιηµένα κείµενα στο καταστατικό της αστικής εταιρίας υπό 
την οποία λειτουργεί µετά από το κλείσιµο του ΚΕΦΕ, κατά παράβαση της 
Απόφασης του Εφετείου που έκλεισε την πρώτη σαηεντολογική οργάνωση.  
 Μία απλή ανάγνωση του κειµένου είναι αρκετή για να γίνει κατανοητό ότι 
είναι αδύνατο µία θρησκεία καλής πίστης να έχει τέτοιες πρακτικές και ότι το 
«θρησκευτικό» στοιχείο που επικαλείται αποτελεί δόλωµα για να παγιδεύει τους 
πολίτες που έρχονται µε καλή πίστη (και άγνοια) σε αυτήν χωρίς να γνωρίζουν τον 
κίνδυνο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιος που απάντησε σε τέτοιες ερωτήσεις, θα 
είναι πολύ δύσκολο να φύγει από την οργάνωση διότι θα φοβάται ότι αυτά που 
απάντησε θα χρησιµοποιηθούν εναντίον του. Χρειάζεται να αντιµετωπιστεί ως 
οργάνωση του οργανωµένου εγκλήµατος ώστε τα παγιδευµένα απλά µέλη να 
ωφεληθούν από τα ευεργετήµατα που προβλέπει ο σχετικός νόµος. 

Αυτή η οργάνωση, όµως, κατόρθωσε να παίξει καθοριστικά διαβρωτικό ρόλο 
(και συνεχίζει να παίζει µε τα δίκτυα που δηµιούργησε κυρίως στον πολιτικό και 
δηµοσιογραφικό χώρο) στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Το 
εξοργιστικό στοιχείο υποκρισίας είναι ότι αυτή η δράση της στην Ελλάδα (την οποία 
περιγράφω σε άλλα σηµεία του Υποµνήµατος) υποστηρίζεται µε φανατισµό από 
ιδεολογικοπολιτικούς χώρους που αυτοχαρακτηρίζονται ως «αριστεροί» (µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τον Συνασπισµό-ΣΥΡΙΖΑ) και αυτόκλητες οµάδες 
«ανθρωπίνων δικαιωµάτων».  



∆ηλαδή, οι πυλώνες που στηρίζουν στην Ελλάδα το έργο της Σαηεντόλοτζυ, η 
οποία έχει τη σφραγίδα ενός ρατσιστή και µακαρθικά αντιαριστερού-
αντικοµµουνιστή, είναι αυτοχαρακτηριζόµενοι «αριστεροί» και αυτόκλητοι «µαχητές 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων»! Αυτό, πέρα από του ότι είναι γελοίο, διαβρώνει ακόµη 
και το πολίτευµα της χώρας, διότι η συγκαλυµµένη δράση της οργάνωσης γίνεται 
χωρίς διαφάνεια (δεδοµένης της συγκάλυψης) και µε καταστροφικά κοινωνικά 
αποτελέσµατα ακόµη και µε διχασµό των πολιτών και δηλητηριασµό της πολιτικής 
ζωής.  

Για σύγκριση, µετά από το κατασχεµένο έγγραφο που κατασχέθηκε 
µεταφρασµένο στα Ελληνικά, παρουσιάζω τις πρώτες σελίδες από την Αναφορά της 
Ερευνητικής Επιτροπής Kotze και το τµήµα της Αναφοράς που περιλαµβάνει το 
κείµενο της «εξοµολογητικής λίστας» στα Αγγλικά, ώστε να γίνει φανερό ότι είναι 
πλήρης µετάφραση της Λίστας Ασφαλείας που ο Χάµπαρντ δηµιούργησε σε 
περιβάλλον Απαρτχάιντ, πριν η νοτιοαφρικανική κοινωνία εξεγερθεί και οι Αρχές 
υποχρεωθούν να τον εκδιώξουν µαζί µε το ρατσιστικό του κατασκεύασµα. Στο τέλος 
του αγγλικού κειµένου της Λίστας αναφέρει ότι υπάρχει και Λίστα Ελέγχου 
Ασφαλείας για παιδιά, την οποία περιλαµβάνω αµέσως µετά, στα αγγλικά από την 
Αναφορά Kotze. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει λέξη για να περιγράψει την εµετική 
διαστροφή µίας οργάνωσης (και φυσικά του ιδρυτή της) που κάνει έλεγχο ασφαλείας 
σε παιδιά 6-12 ετών, όπως επίσης και του καταστροφικού αντικτύπου τέτοιας 
διαδικασίας στο παιδί. 

Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση του κ. Γρηγόρη Βαλιανάτου, γνωστότατου 
προσώπου στις κινήσεις «διεκδίκησης των δικαιωµάτων οµοφυλοφίλων» και 
εξέχοντος στελέχους (Προέδρου) του «Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι», ακόµη και 
συµβούλου του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου. Αυτή η οργάνωση 
ήταν η µοναδική υπεράσπιση του σαηεντολογικού ΚΕΦΕ στο δικαστήριο, µέσω του 
τότε Προέδρου του κ. Παναγιώτη ∆ηµητρά. Επίσης, όπως φαίνεται στη Λίστα 
Ασφαλείας του Γιοχάνεσµπουργκ, είναι εµφανέστατη η απέχθεια της Σαηεντόλοτζυ 
στην οµοφυλοφιλία, κάτι ιδιαίτερα γνωστό στο εξωτερικό. Ακόµη και επώνυµοι 
οµοφυλόφιλοι αναφέρθηκε ότι πήγαν στη Σαηεντόλοτζυ µε υποσχέσεις ότι «θα 
θεραπευθούν από την οµοφυλοφιλία». Άσχετα από την προσωπική στάση κάποιου 
απέναντι στην οµοφυλοφιλία, δεν είναι δυνατόν να µην αισθανθεί απέχθεια για την 
υποκριτική στάση του κ. Βαλιανάτου. Παρακάτω παραθέτω απόσπασµα παλαιότερης 
εκποµπής του κ. Βαλιανάτου στο Κανάλι 10 µε αποκλειστική καλεσµένη την κα 
Κατερίνα ∆ιαµαντάρα, Πρόεδρο της Σαηεντόλοτζυ στην Ελλάδα. Περισσότερα 
αποσπάσµατα παραθέτω ξεχωριστά όπου φαίνεται ότι ο κ. Βαλιανάτος έκανε µία 
προκλητικά µονόπλευρη εκποµπή, µε καταπάτηση της δεοντολογίας και διασπορά 
ψευδών ειδήσεων. 

 
Βαλιανάτος:  Ποια είναι η θέση της Σαηεντολογίας για την οµοφυλοφιλία ρωτάει η 
κ. Λένα από το Παγκράτι, όχι εγώ 
∆ιαµαντάρα: ∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα. ∆εν είναι αυτό το ζητούµενο για εµάς. 
Οι σεξουαλικές προτιµήσεις του καθενός είναι δικό του θέµα. ∆εν µας απασχολεί. 
 
Οι ερωτήσεις 26 µέχρι 32, (στη λίστα Γιοχάνεσµπουργκ), διαψεύδουν τη 
Σαηεντόλοτζυ. Το γεγονός ότι ο κ. Βαλιανάτος έκανε ουσιαστικά στηµένη εκποµπή 
δηµοσίων σχέσεων της Σαηεντόλοτζυ, η τυφλή υποστήριξή της από το 
«Παρατηρητήριο του Ελσίνκι» εξαλείφουν την αξιοπιστία του ίδιου και του 
Παρατηρητηρίου. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση των αυτοχαρακτηριζόµενων 
υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωµάτων που λειτουργούν εναντίον αυτών που 



ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν. ∆είτε, µέσα στις 100 περίπου ερωτήσεις, της Λίστας 
Ελέγχου Ασφαλείας Γιοχάνεσµπουργκ, τι οργάνωση υποστήριξαν. 

Μία από τις πρώτες αποκρουστικές συµπεριφορές των αδελφών οργανώσεων 
που βρίσκονται στο δίκτυο του Παρατηρητηρίου σηµειώθηκε το 1999. Στις 20 
Ιανουαρίου ένα τηλεγράφηµα του ΑΠΕ απεκάλυπτε ότι το Human Rights Watch 
επέκρινε την ιταλική κυβέρνηση επειδή επέτρεψε στον Κούρδο ηγέτη Οτσαλάν να 
εγκαταλείψει την Ιταλία αντί να τον εκδώσει στην Τουρκία και ότι µε αυτό τον τρόπο 
δεν επιδείχθηκε ενιαία στάση κατά της τροµοκρατίας και χάθηκε µία µεγάλη ευκαιρία 
να δείξουν σε αυτούς που διαπράττουν βάναυσα εγκλήµατα ότι θα προσαχθούν 
ενώπιον της ∆ικαιοσύνης. Ούτε κουβέντα για τα εγκλήµατα του κεµαλικού 
καθεστώτος της Τουρκίας. Τον απελευθερωτικό αγώνα των Κούρδων τον 
στιγµάτισαν ως Τροµοκρατία και διάπραξη βάναυσων εγκληµάτων! Και αυτή ήταν 
ανακοίνωση µίας οργάνωσης που υποτίθεται ότι προασπίζει ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 Επανερχόµενος στο θέµα του κ. Βαλιανάτου, αυτή η προσέγγιση της 
Σαηεντολογίας δεν είναι µεµονωµένη ή τυχαία. Αντιµετωπίζει ιδιαίτερα αρνητικά 
τους µαύρους και τους οµοφυλόφιλους, σε σηµείο που τη δεκαετία του '60 να 
υποστηρίξει το ρατσιστικό καθεστώς του Απαρτχάϊντ στη Νότια Αφρική και Ροδεσία. 
Υπάρχει όµως ακόµη η υποτιµητική αντιµετώπιση των οµοφυλοφίλων, για τους 
οποίους ο Χάµπαρντ έλεγε ότι «σε µαχαιρώνουν στην πλάτη». Στους ελέγχους 
ασφαλείας και σε διάφορες σειρές προγραµµάτων, η οµοφυλοφιλία αντιµετωπίζεται 
ως παράνοια ή παράγοντας επικίνδυνος για την ασφάλεια. 

Αυτή η στάση απέναντι στους οµοφυλόφιλους δεν είναι περιστασιακή ή από 
ιδιοτροπία κάποιων στελεχών. Στην Επιστολή Πολιτικής 9 Ιουλίου 1980 που 
διορθώθηκε και επανεκδόθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1985, µε τίτλο "ΗΘΙΚΗ, 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ" γράφει:  
«Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η ερωτική ασυδοσία, διαστροφή, σαδισµός, ελεύθερος 
έρωτας, οµοφυλοφιλία και άλλες ανώµαλες πρακτικές βρίσκονται πολύ κάτω του 
αποδεκτού επιπέδου ηθικής. Μία κοινωνία που πέφτει σ' αυτή την κατηγορία να 
αναµένεται ότι θα κάνει κατάχρηση του  σεξ, θα έχει ερωτική ασυδοσία, µε λίγα λόγια, 
όπως δρουν οι σηµερινές κουλτούρες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σ' αυτό το επίπεδο 
στο δεύτερο δυναµικό, είναι έντονα επικίνδυνοι για την κοινωνία, αφού η παρεκτροπή 
είναι κολλητική. Μία κοινωνία που φθάνει σ' αυτό το επίπεδο βρίσκεται προς την εκτός 
ιστορίας οδό, όπως έγινε µε τους Έλληνες, όπως έγινε µε τους Ρωµαίους, όπως γίνεται 
µε τη σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Αµερικανική κουλτούρα». 

Η ουσία αυτής της Σαηεντολογικής τοποθέτησης είναι ο έλεγχος της 
σεξουαλικής ζωής των µελών (µε τέτοιες δικαιολογίες), που αποτελεί πανίσχυρο 
όργανο ελέγχου του ίδιου του µέλους. Είναι γνωστό ότι όποιος γνωρίζει τη 
σεξουαλική ζωή σου, µπορεί να σ' ελέγξει. Αν µάλιστα την ελέγχει, σ’ ελέγχει 
πλήρως. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα αποδεκτό περιτύλιγµα ∆ηµοσίων Σχέσεων.  
 
 

Κανάλι-10 
Ο κ. Βαλιανάτος, όµως, σε παλαιότερη εκποµπή που έκανε στο Κανάλι-10 του 
Γιώργου Τράγκα είχε αποκλειστική καλεσµένη την κα Κατερίνα ∆ιαµαντάρα, 
Πρόεδρο της Σαηεντόλοτζυ στην Ελλάδα. Η κ. ∆ιαµαντάρα δεν δέχθηκε να µιλήσει 
σε καµία άλλη εκποµπή στην οποία θα αντιµετώπιζε δηµοκρατικό αντίλογο και πήγε 
στην εκποµπή του κ. Βαλιανάτου όπου δεν υπήρχε αντίλογος. Η εκποµπή στο Κανάλι 
10 ήταν προκλητικά µονόπλευρη µε καταπάτηση της δεοντολογίας και διασπορά 
ψευδών ειδήσεων, αλλά δεν έγινε διορθωτική εκποµπή όπως υποσχέθηκε ο 



διευθυντής του καναλιού κ. Τζένος. Εδώ αναφέρω µερικά χαρακτηριστικά 
αποσπάσµατα: 
 

1 
«Ερχόµαστε να κουβεντιάσουµε ήρεµα µε την Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εκκλησίας των Σαηεντολόγων, ακούσατε καλά, η οποία σήµερα είναι 
καλεσµένη µου, µου κάνει αυτή την τιµή και θα µιλήσουµε µε αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια 
και απλότητα όπως ταιριάζει σε Ευρωπαίους πολίτες µίας χώρας που θέλει να λέει ότι 
σέβεται το διαφορετικό ακόµη και αν δεν το παραδέχεται. Θα παραλείψουµε τις ύβρεις 
και τις ανοησίες, θα επικεντρωθούµε σε αυτό που θέλει να µας πει αυτή η Εκκλησία, 
αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ θα κάνω τον δηµοσιογράφο και όχι τον ξερόλα. 

Κυρία ∆ιαµαντάρα, δεν έχω τη χαρά να είµαι µέλος της Εκκλησίας της 
Σαηεντολογίας αλλά ως δηµοσιογράφος που εργάζεται για την ελευθερία, θέλησα να 
µάθω περισσότερα για αυτή την Εκκλησία από παλιά όταν ακόµη δεν ήταν Εκκλησία 
και ανησυχώ κάθε φορά που οι συνάδελφοί µου σας µεταχειρίζονται όπως βλέπω».  
 
 
 

2 
«Βαλ: Εσείς συνεχίζετε τη δουλειά σας. Έχετε µία έδρα; 
∆ιαµ: Είναι Πατησίων 200 
Βαλ: Και τηλέφωνο 8640080 και εκεί µπορούν οι άνθρωποι να έρθουν» 
 
 

3 
«Βαλ: Βλέπω κατά καιρούς στις τηλεοράσεις διάφορους κυρίους, οι οποίοι έχουν 
αντιρρήσεις και σας καταµαρτυρούν διάφορα. Τι θυµάστε εσείς από τις κατηγορίες 
αυτές; Ποιοι είναι αυτοί; Τι υποστηρίζουν; Τι τους κάνατε; 
∆ιαµ: Να υποστηρίζουν ότι τους κάναµε κάτι δεν θα µπορούσαν. Νοµίζω ότι αυτό που 
περισσότερο ακούγεται είναι ότι υπάρχει και παράξενο σε σχέση µε τη Σαηεντολογία, το 
οποίο εν µέρει έχει να κάνει µε την αλήθεια, δηλαδή µε την έννοια ότι είναι µία 
σύγχρονη θρησκεία … [δεν αναφέρθηκε άλλο διότι ο κ. Βαλλιανάτος διέκοψε και 
παραλλήλισε τη συσσώρευση πλούτου της Σαηεντολογίας µε την απόκτηση της 
περιουσίας των µοναστηριών και γενικά της εκκλησιαστικής περιουσίας!!!]»  
 
 

4 
«Βαλ: [ διαβάζοντας ερώτηση τηλεθεατή] Γιατί οι Σαηεντολόγοι παρακολουθούν 
Έλληνες πολιτικούς όπως ο Έβερτ; Είναι κατασκοπεία αυτό; Παρακολουθείτε τον 
Έβερτ 
∆ιαµ: ∆εν θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά µε τον … Σχετικά µε τον κ. Έβερτ θα σας 
πω τα εξής. Υπήρχε µία αναφορά τα ονόµατός του σε ένα χαρτί που βρέθηκε από τον 
εισαγγελέα. Αυτό το χαρτί δεν το είδα ποτέ πριν από την έφοδο. Τα είδα µετά. Ο 
εισαγγελέας δεν είπε τίποτα περισσότερο από το ότι µπορεί να τελούσαµε το αδίκηµα 
της απρόκλητης έµπρακτης εξύβρισης … Το 1999 έγινε δίκη και απαλλαχθήκαµε. 
Πόσες φορές να περάσουµε από δικαστήριο; [∆ΕΝ απαλλάχθηκαν. Βρέθηκαν ένοχοι 
αλλά δεν επιβλήθηκε ποινή λόγω παρέλευσης της τρίµηνης προθεσµίας για έγκλιση και 
λόγω της σκανδαλώδους παραβίασης της Απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, ώστε 
παρανόµως να µην ειδοποιηθούν και κληθούν ως µάρτυρες, δεκάδες πολιτικοί, 
δηµοσιογράφοι κλπ που φακελώθηκαν από την οργάνωση]» 



 
 

5 
«Βαλ: Ποια είναι η θέση της Σαηεντολογίας για την οµοφυλοφιλία ρωτάει η κ. Λένα 
από το Παγκράτι, όχι εγώ 
∆ιαµ :∆εν έχουµε κανένα πρόβληµα. ∆εν είναι αυτό το ζητούµενο για εµάς. Οι 
σεξουαλικές προτιµήσεις του καθενός είναι δικό του θέµα. ∆εν µας απασχολεί. 
Βαλ: Πώς θα χαρακτηρίζατε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε διάφορες 
εκποµπές; Κατ’ αρχήν σας δίδεται η δυνατότητα να συζητήσετε; 
∆ιαµ: Αν είναι ένα πάνελ 8-10 ατόµων και όλοι επιτίθενται στη Σαηεντολογία … 
Βαλ: Συνήθως αυτού του τύπου οι ερωτήσεις γίνονται; 
∆ιαµ: Πολύ χειρότερες» 
 

Στα πλαίσια ενός Συνεδρίου µε τίτλο «ΜΜΕ-Κυβερνοπόλεµος» που 
οργανώθηκε από το Επιτελείο του τ. Υπουργού Εθνικής Αµυνας κ. Άκη 
Τσαχατζόπουλου, ο κ. Νίκος Παπανδρέου, συνεργάτης του Υπουργού Εξωτερικών κ. 
Γιώργου Παπανδρέου (όπως ίδιος δήλωσε) εξέφρασε εκτίµηση για το 
«Παρατηρητήριο του Ελσίνκι» λέγοντας ότι όταν ο Υπουργός προσπαθούσε για την 
ειρήνη στην περιοχή κατά τη διάρκεια των νατοϊκών επιδροµών, το Παρατηρητήριο 
του Ελσίνκι ενηµέρωνε τον κόσµο µέσω της σελίδας του στο Internet. ∆εν χρειάζεται 
σχολιασµό η προβολή του «Παρατηρητηρίου» ως τόσο σηµαντικής πύλης 
ενηµέρωσης των ενεργειών του ΥΠΕΞ. Αυτό που αποκαλύπτεται είναι ο ισχυρός 
επηρεασµός της ανώτατης ηγεσίας του Υπουργείου και µοιραία συµπεραίνει κάποιος 
ότι η πρωτοβουλία του κ. Γ. Παπανδρέου για την «Επιτροπή Θρησκευτικής 
Ελευθερίας» έχει επηρεαστεί ισχυρά από τη γραµµή του «Παρατηρητηρίου», όπως 
έχει σχεδιαστεί από τη Σαηεντόλοτζυ. Είναι ένα συµπέρασµα, που όσο και αν δεν µας 
αρέσει, τα ψυχρά στοιχεία µας υποχρεώνουν να το εξάγουµε και να ανησυχούµε για 
το επίπεδο επηρεασµού που υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

 Σηµειώνω ότι ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Λοβέρδος ήταν 
συνήγορος υπεράσπισης της Scientology στη δίκη  του 1999 και χαρακτήρισε τη δίκη 
ως «σύγκρουση της Ορθόδοξης Εκκλησίας µε την Εκκλησία της Σαηεντολογίας». Ο 
κ. Λοβέρδος, αφ΄ότου υπερασπίστηκε τη Σαηεντόλοτζυ, επιτιθέµενος στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, τοποθετήθηκε στη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών µετά από την 
παραίτηση/αποµάκρυνση του προκατόχου του στη γνωστή υπόθεση, όπου ο 
προκάτοχος του φέρεται να µην συµβιβαζόταν µε τις επιθυµίες ηγετικών κύκλων του 
Υπουργείου σχετικά µε τη διάθεση κονδυλίων σε διάφορες αµαρτωλές «Μη 
κυβερνητικές οργανώσεις», µία από τις οποίες έχει επανειληµµένα αναφερθεί ότι 
είναι και το «Παρατηρητήριο του Ελσίνκι».  

Στο γνωστό σκάνδαλο κατασκοπείας στη Ρωσία όπου βρετανοί διπλωµάτες 
χρησιµοποιούσαν κούφια πέτρα µε ποµποδέκτη για ανταλλαγή µηνυµάτων, 
αναφέρθηκε ένα έγγραφο το οποίο, υποστηρίχθηκε, ότι αποδεικνύει πληρωµή 
$41.000 από την Βρετανική Πρεσβεία στο τµήµα του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι 
της Μόσχας. 
 Ειδικότερα για την Ελλάδα, στην ακόλουθη διεύθυνση του ∆ιεθνούς 
Παρατηρητηρίου: http://www.ihf-hr.org/galleries/index.php?sec_id=10&pag_id=25 
όπου παραπέµπει και στην Picture Gallery, όταν συνδεθούµε στο τµήµα «Photo 
Documentation of Human Rights Violations» δηλαδή «φωτογραφική τεκµηρίωση 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων» (στη διεύθυνση http://www.ihf-
hr.org/galleries/images.php?prj_id=&sec_id=10&gal_id=19) έχει έξι φωτογραφίες 



από τις οποίες οι τέσσερεις αναφέρονται στην Ελλάδα και οι δύο στη Σερβία-
Μαυροβούνιο!!!  Πρόσφατα προστέθηκαν ακόµη δύο για τη Ρωσία. Τόσο φοβερή 
σύµπτωση έχουµε ώστε ΜΟΝΟ σε Ελλάδα, Ρωσία και Σερβία να µπορούν να 
τεκµηριωθούν «παραβιάσεις» ανθρωπίνων δικαιωµάτων; Μετά από αυτό, είναι 
δυνατόν να πιστέψουµε, όση καλή θέληση να υπάρχει, ότι το Παρατηρητήριο του 
Ελσίνκι είναι αντικειµενικό; Ανεξάρτητο; Ακολουθεί screenshot από την ιστοσελίδα 
του µε το επίµαχο τµήµα της … φωτογραφικής τεκµηρίωσης παραβιάσεων. 
 

 

 
 
 
 
 Στη Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο κλπ το «Παρατηρητήριο» έχει περιγραφεί 
ακόµη και ως στρατηγικός βραχίονας του State Department (State Department’s 
strategic arm). Στην Ελλάδα, ο πολιτικοστρατηγικός χώρος του έχει σχεδόν 
ανεξέλεγκτη δράση. Ο γνωστός κερδοσκόπος και στυλοβάτης του σκοπιανού 
εξτρεµισµού, George Soros, είναι ο βασικός υποστηρικτής του «Παρατηρητηρίου», 
(µεταξύ άλλων) µαζί µε την Katie Marton, σύζυγο του Richard Holbrook και τον 
Morton I. Abramowitz, πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία που πίεζε το Πεντάγωνο να 
χαρίσει στην Τουρκία όπλα που χρησιµοποιήθηκαν στον πρώτο Πόλεµο του Κόλπου, 
ενώ αναµείχθηκε και σε οργανώσεις και κληροδοτήµατα που υποστήριξαν τη CIA 
στην προσπάθειά της να θεσµοθετήσει την τοποθέτηση πρακτόρων NOC (Non 
Official Cover = µη διπλωµάτες) µέσα σε θρησκευτικές οµάδες και µη κυβερνητικές 
οργανώσεις. 
 


