
Οι Στατιστικές Επίθεσης και Τιµωρίας της Σαηεντολογίας 
 

Η Σαηεντόλοτζυ, εκτός του ότι είναι δοµηµένη οργάνωση µε ιεραρχία, όπως 
φαίνεται στα κατασχεµένα έγγραφα όπου αξιωµατούχοι όλου του φάσµατος της ιεραρχίας 
δίνουν εντολές και καθοδήγηση στους αξιωµατούχους στην Ελλάδα, έχει και δοµηµένη 
δράση. Μάλιστα, η δράση της έχει ποσοτικοποιηµένη έκφραση: µε αριθµούς για κάθε 
ενέργεια. Η ανάγνωση του παρακάτω µεταφρασµένου κατασχεµένου εγγράφου της δίνει µία 
καλή εικόνα της «νοοτροπίας» και «ψυχολογίας» της, κυρίως σχετικά µε την επίθεση κατά 
των αντιπάλων της και τον έλεγχο κοινωνικών και κυβερνητικών τοµέων. Στη µεταφρασµένη 
µορφή που το καταθέτω (στη συνέχεια υπάρχει και στα αγγλικά) είναι τµηµατικό διότι κατά 
τη µετάδοσή του υπήρχαν διακοπές στην σύνδεση (του modem) και η αποστολή γινόταν για 
το υπόλοιπο που δεν µεταδόθηκε. Καταθέτω και ένα άλλο σχετικό κατασχεµένο εµπιστευτικό 
έγγραφο στο οποίο υπάρχει τίτλος Τοπικές Στατιστικές και Στατιστικές Ζώνης και στο οποίο 
υπάρχει αρχή για να δείξει ότι είναι Executive Directive (Εκτελεστική Οδηγία) του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων (OSA INT). Η µετάδοση και αυτού διακόπηκε αλλά και αυτό 
περιλαµβάνει αρκετά από τα στοιχεία του µεταφρασµένου. 
 Όπως φαίνεται από τα έγγραφα, η εξτρεµιστική οργάνωση έχει στοχοποιήσει κάθε 
τοµέα κυβερνητικής και κοινωνικής δραστηριότητας που σκοπεύει να ελέγξει και 
βαθµολογεί, κάθε εβδοµάδα, τις επιτυχίες και αποτυχίες της. Οι βαθµολογίες σε κάποιον 
βαθµό απεικονίζουν το σύστηµα «επιχειρησιακών αξιών» που έχει, δηλαδή τι είναι 
πραγµατικά σηµαντικό γι’ αυτήν. Για παράδειγµα, ο φορολογικός έλεγχος «κοστίζει» (σε 
βαθµούς) έναν βαθµό ανά 1.000 δολάρια, η απώλεια ή άρνηση φορολογικής απαλλαγής 
1.000 βαθµούς, ήττα στο δικαστήριο (µήνυση ή έφεση) 1.000 βαθµούς ανά υπόθεση, η 
έκδοση βιβλίου κατά της οργάνωσης δύο βαθµοί ανά σελίδα, κλπ.  
 Ως αντιπάλους, στο συγκεκριµένο κατασχεµένο έγγραφο, αναφέρει τους ψυχιάτρους 
και ψυχολόγους.  Ο πόλεµος που είχε ξεκινήσει ο ιδρυτής της οργάνωσης (Ρον Χάµπαρντ) 
εναντίον της Ιατρικής και ιδιαίτερα των ψυχολόγων και ψυχιάτρων, έχει διάρκεια πολλών 
δεκαετιών. Η επικινδυνότητα των µεθόδων της (όπως αναφέρεται και στην απόφαση του 
Εφετείου που έκλεισε το ΚΕΦΕ), είχε κινητοποιήσει εναντίον της τους Ιατρικούς Συλλόγους 
των ΗΠΑ εδώ και πολλές δεκαετίες. Στην περίπτωση της Ελλάδας (και γενικότερα της 
Ευρώπης) οι αντίπαλοί της είναι διαφορετικοί. Εκτός από τους ψυχολόγους και ψυχιάτρους, 
περιλαµβάνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία (τη Λουθηρανική στη Γερµανία καθώς και 
κυβερνητικές Υπηρεσίες προστασίας του πολιτεύµατος), πολιτικές προσωπικότητες, ηγέτες 
γνώµης κλπ που αποκαλύπτουν την πραγµατική φύση και δράση της. Αυτές οι στατιστικές 
για τις ενέργειες τις δικές της ή τρίτων (που προκάλεσε η ίδια) εναντίον των αντιπάλων της 
ονοµάζονται «Στατιστικές Τοµέα Κοινωνικής Αναµόρφωσης» και περιλαµβάνει περιπτώσεις 
εναντίον των αντιπάλων όπως:  
 
Ποινική / Αστική δίωξη, Σύλληψη αντιπάλου, Έκδοση ποινικής καταδικαστικής απόφασης, 
Φυλάκιση αντιπάλου, Κοινοβουλευτική Έρευνα, Μη ποινική υπηρεσιακή έρευνα, Ψήφιση 
Εθνικού περιοριστικού νόµου, κλπ 
 

Συνεπώς, η δράση της µε άσκηση βίας κατά της πολιτικής ηγεσίας και της κοινωνίας 
ευρύτερα, για επιβολή συγκεκριµένων επιλογών (µε ισχυρότερα παραδείγµατα αυτά των 
ταυτοτήτων και «διαχωρισµού Εκκλησίας-Κράτους», επίθεσης κατά της Εκκλησίας, 
λασπολογία κατά πατριωτικών εκφράσεων, όπως επίσης και η παρέµβαση της CIA µέσα 
στην ΕΥΠ, κλπ) σε τελική ανάλυση, έγιναν ένα νούµερο στις στατιστικές … κοινωνικής 
αναµόρφωσης. Οι βουλευτές, υπουργοί, δηµοσιογράφοι, «υπερασπιστές» δικαιωµάτων 
κλπ, που έχουν εµπλακεί µαζί της, λειτούργησαν ως διεκπεραιωτές των σαηεντολογικών 
προγραµµάτων «κοινωνικής αναµόρφωσης». Ακόµη και η εµπλοκή της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Σταθόπουλου, για 
την έκβαση του θέµατος των ταυτοτήτων σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Σαηεντόλοτζυ, 
εµπίπτει στον τοµέα του περιορισµού εναντίον αντιπάλου (Ορθόδοξη Εκκλησία), διότι έτσι 



παρουσιάστηκε στην ελληνική κοινωνία, χωρίς όµως να παρουσιαστεί η καθοριστική 
Σαηεντολογική µεθόδευση, αντίθετα συγκαλύφθηκε από µεγάλα ΜΜΕ. 

Επιπλέον, οι εν λόγω στατιστικές ερµηνεύουν µε συγκεκριµένο τρόπο τη δηµόσια 
εµφάνιση καλλιτεχνών διεθνούς φήµης (Τοµ Κρουζ, Τζων Τραβόλτα, κλπ), που είναι µέλη ή 
φίλοι της οργάνωσης και µιλούν υπέρ αυτής: εµπίπτουν στον τοµέα G “ Ηγέτες γνώµης που 
συµµάχησαν / χρησιµοποιήθηκαν”  και όπως περιγράφει “ Αυτοί είναι άτοµα ή οµάδες οι οποίοι 
δηµόσια επικροτούν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες της Σαηεντολογίας”  και για διεθνείς 
προσωπικότητες µετρούνται 120 βαθµοί για την εβδοµάδα που το πρόσωπο συµµάχησε ή 50 
αν µίλησε δηµόσια υπέρ της οργάνωσης. Βλέπετε, δηλαδή, ότι ακόµη και αυτούς τους 
διάσηµους ανθρώπους που τους παγίδευσε, τους χρησιµοποιεί κυριολεκτικά … ως νούµερα 
(στατιστικών). 

Είναι εµφανές ότι µία τέτοια οργάνωση, δοµηµένη για διάβρωση και κυριάρχηση 
σε κυβερνητικές και κοινωνικές δοµές, έχει αυτοδιαµορφωθεί ως καρκίνωµα της κοινωνίας 
και της πολιτικής ζωής, για οργανωµένη εγκληµατική δραστηριότητα και εκµετάλλευση 
ανθρώπων, υπό την παραπλανητική κάλυψη της θρησκευτικής οργάνωσης.  

 
Η ανάγνωση του εγγράφου είναι αρκετή προς επιβεβαίωση: 

 
 
*************************************************** ******************************** 
Πέµπτη 31 Μαρτίου 1994  16:07:43 
 
Ηπειρωτικό Γραφείο - σύνδεσµος ---->>>  Ελλάδα στέλνοντας 12373 χαρακτήρες σε λειτουργία 
RUN:128 (πρωτόκολλο ASCII [αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών] )  
*************************************************** ******************************** 
 
Επαναποστολή του αριθµού 174 από γραµµή 1400 µέχρι γραµµή 1450 : 
 
... [Προηγείται κείµενο από άλλες σελίδες που δεν είναι διαθέσιµες, οι οποίες πιθανόν αναφέρουν 
απόκτηση στοιχείων από φορείς µετρήσεων τηλεθέασης, ακροαµατικότητας και αναγνωσιµότητας]  
 
 . . . επιτροπή Επικοινωνιών ή άλλη παρόµοια Υπηρεσία, η οποία δίνει επίσηµο αριθµό ανθρώπων που 
ακούν το σταθµό, ή επιβεβαιωµένους αριθµούς από τον σταθµό ) 
 
 0,2 βαθµοί ανά ένα λεπτό ανά 100.000 ακροατές  
 
 
E) Επιστολές αποδοχής: Αυτό θα είναι µια επιστολή ότι αυτός που την έστειλε πραγµατικά έχει µια 
βελτιωµένη άποψη για την Σαηεντολογία και τον Ρον Χάµπαρντ. Για παράδειγµα, µια επιστολή από 
έναν βιβλιοθηκάριο ή έναν πολιτικό που θα σας στέλνει ευχαριστίες για ένα βιβλίο που τους στείλατε, 
δεν µπορεί να µετρήσει. Είναι µια απλή επιβεβαίωση. Αν η επιστολή λέει ότι το πρόσωπο πραγµατικά 
διάβασε το βιβλίο και εντυπωσιάστηκε από τις κοινωνικές δραστηριότητες της εκκλησίας, τότε 
µπορείτε να το συµπεριλάβετε στις στατιστικές.  
 ∆ιεθνείς:  80  
 Εθνικές:  40 
 Περιφερειακές: 20 
 Τοπικές:  15 
 
F) ∆ιακηρύξεις: 
 ∆ιεθνείς:  100  
 Εθνικές:  60 
 Περιφερειακές: 30 
 Τοπικές:  20 
 
G) Ηγέτες γνώµης που συµµάχησαν / χρησιµοποιήθηκαν: Αυτοί είναι άτοµα ή οµάδες οι οποίοι 
δηµόσια επικροτούν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες της Σαηεντολογίας. Πρέπει να υπάρχουν 
αποδείξεις αυτής της υποστήριξης για να µπορείτε να λάβετε τους βαθµούς. Αυτοί οι βαθµοί δεν 
λαµβάνονται συσσωρευτικά. 



 
Μετρούνται για την εβδοµάδα που συµµάχησε το άτοµο:  
  ∆ιεθνείς:  120 
 Εθνικές:  80 
 Περιφερειακές: 30 
 Τοπικές:  10 
 
σε οποιαδήποτε εβδοµάδα που ένας σύµµαχος δηµόσια επικρότησε ή υποστήριξε δραστηριότητες της 
Σαηεντολογίας:  
 ∆ιεθνείς:  50  
 Εθνικές:  30 
 Περιφερειακές: 10 
 Τοπικές:  5 
 
 
 
Βαθµοί τιµωρίας:  
 
A) Μη επωφελείς εικόνες της Εκκλησίας και του ιδρυτή της: Οποιεσδήποτε µη επωφελείς εικόνες της 
Εκκλησίας και/ή του Ρον Χάµπαρντ σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες µετρούν ως µείον 
(αρνητικές) στην διπλάσια τιµή από τον βαθµό που παρατίθεται ανωτέρω. Οι τιµωρίες µετρούνται για 
την εβδοµάδα που συµβαίνουν. 
 
B) Τιµωρίες µη σχετιζόµενες µε τα ΜΜΕ: Αν προκύψουν καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν την ύπαρξη 
µιας µη επωφελούς εικόνας που δεν σχετίζεται µε τα ΜΜΕ, υπολογίζονται οι ακόλουθες τιµωρίες (µια 
... [Το κείµενο δεν είναι διαθέσιµο διότι διακόπηκε η µετάδοση]  
 
 
Επαναποστολή του αριθµού 174 από γραµµή 1750 µέχρι γραµµή 2000 
 
 
[Πρέπει να αναφέρεται σε θέµατα σχετικά µε ιατρική και ψυχιατρική. Η Σαηεντολογία βρίσκεται σε 
µακροχρόνιο πόλεµο µε την ιατρική και ψυχιατρική.] 
 
L) Πολιτειακός νόµος που περνάει και περιορίζει το επάγγελµα ή Υπηρεσία: κάθε πολιτειακός νόµος 
που περνάει, ο οποίος περιορίζει διεφθαρµένες δραστηριότητες µιας κυβερνητικής Υπηρεσίας. 
Παραδείγµατα είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος άρνησης θεραπείας για ανθρώπους σε ψυχιατρεία, 
απαγόρευση του ηλεκτροσόκ σε παιδιά ή άλλους ή ο περιορισµός κάποιων διεφθαρµένων πρακτικών 
κρατικής Υπηρεσίας (Όπως µια Υπηρεσία που προσπαθεί να καταπιέσει τα συµπληρώµατα 
διατροφής). Ένα παράδειγµα αυτών που δεν µετρούν είναι όταν ένα τµήµα ψυχιατρικής 
χρηµατοδότησης από την κυβέρνηση κόβεται στον προϋπολογισµό. Μετρούνται 12 βαθµοί για κάθε 
πολιτειακό νόµο που περνάει εκείνη την εβδοµάδα.  
 
M) Εθνικός νόµος που περνάει και περιορίζει το επάγγελµα ή Υπηρεσία: κάθε εθνικός νόµος που 
περνάει, ο οποίος περιορίζει διεφθαρµένες δραστηριότητες όπως κατάχρηση ψυχιατρικών πρακτικών ή 
διεφθαρµένες δραστηριότητες µιας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παραδείγµατα αποτελούν η αναγνώριση 
του δικαιώµατος άρνησης θεραπείας για ανθρώπους σε ψυχιατρεία, απαγόρευση του ηλεκτροσόκ σε 
παιδιά ή άλλους ή ο περιορισµός κάποιων διεφθαρµένων πρακτικών κρατικής Υπηρεσίας (όπως οι 
προσπάθειες της Αµερικανικής Υπηρεσίας Τροφίµων και Φαρµάκων να καταπιέζει τα συµπληρώµατα 
διατροφής) [Αυτό το «κουµπί» της Σαηεντολογίας σχετίζεται µε τη χορήγηση εξαιρετικά υψηλών δόσεων 
βιταµινών και γενικά συµπληρωµατικών διατροφής για λόγους που σχετίζονται µε την κοσµοθεωρία της 
(δολοφονηµένοι εξωγήινοι κλπ) και δεν αποκαλύπτονται στα µέλη παρά µόνο µετά από πολύ καιρό και 
όταν το µέλος «φθάσει στο κατάλληλο πνευµατικό επίπεδο». Ειδικότερα οι βιταµίνες υποτίθεται ότι 
εµποδίζουν τις ψυχές των δολοφονηµένων εξωγήινων (thetans=θήτα) να κολλούν στο ανθρώπινο 
σώµα] . Ένα παράδειγµα αυτών που δεν µετρούν είναι όταν ένα τµήµα ψυχιατρικής χρηµατοδότησης 
από την κυβέρνηση κόβεται στον προϋπολογισµό. Μετρούνται 20 βαθµοί για κάθε εθνικό νόµο που 
περνάει εκείνη την εβδοµάδα.  
 
N) Περνάει πολιτειακός νόµος που καθιστά παράνοµο ένα µεγάλο τµήµα του επαγγέλµατος ή 
Υπηρεσίας: Ένας πολιτειακός νόµος που καθιστά παράνοµο ένα µεγάλο τµήµα ψυχιατρικών 



δραστηριοτήτων ή διεφθαρµένο τµήµα µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παραδείγµατα αποτελούν ο 
χαρακτηρισµός του ECT ως παράνοµο, σεξουαλικές σχέσεις ψυχιάτρων µε ασθενείς, κυνηγοί κεφαλών 
για ψυχιάτρους ή βίαιος εγκλεισµός σε ψυχιατρείο, κ.λπ. Θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει, την 
κήρυξη µιας κυβερνητικής Υπηρεσίας ως παράνοµης αν αρνείται σε πολίτες τα πολιτικά και 
συνταγµατικά δικαιώµατα. Μετρούνται 25 βαθµοί για κάθε τέτοιο νόµο που περνάει εκείνη την 
εβδοµάδα. 
 
  
O) Περνάει εθνικός νόµος που καθιστά παράνοµο ένα µεγάλο τµήµα του επαγγέλµατος ή Υπηρεσίας: 
Ένας εθνικός νόµος που καθιστά παράνοµο ένα µεγάλο τµήµα ψυχιατρικών δραστηριοτήτων ή 
διεφθαρµένο τµήµα µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παραδείγµατα αποτελούν ο χαρακτηρισµός του 
ECT ως παράνοµο, σεξουαλικές σχέσεις ψυχιάτρων µε ασθενείς, κυνηγοί κεφαλών για ψυχιάτρους ή 
βίαιος εγκλεισµός σε ψυχιατρείο, κ.λπ. Θα µπορούσε επίσης να περιλαµβάνει, την κήρυξη µιας 
κυβερνητικής Υπηρεσίας ως παράνοµης αν αρνείται σε πολίτες τα πολιτικά και συνταγµατικά 
δικαιώµατα. Μετρούνται 50 βαθµοί για κάθε τέτοιο νόµο που περνάει εκείνη την εβδοµάδα.  
 
 
2. Συνολικές επωφελείς εικόνες κοινωνικής αναµόρφωσης  
 
Αυτή η στατιστική είναι το σύνολο των: Α. Επωφελών εικόνων και Β. Μη επωφελών εικόνων των 
αντιπάλων 
 
Α. Οι επωφελείς εικόνες µετρούνται ως ακολούθως: 
 
(Σηµείωση: Οι οµάδες κοινωνικής αναµόρφωσης µπορούν να µετρήσουν µια επωφελή εικόνα όταν 
αναφέρεται το όνοµα της οµάδας κοινωνικής αναµόρφωσης.  Αν και είναι καλό και επιθυµητό να 
αναφέρεται  η εκκλησία της  Σαηεντολογίας  και ο Ρον  Χάµπαρντ, η στατιστική δεν  το απαιτεί αυτό 
για να  µετρήσουν οι βαθµοί. Αλλά πρέπει να αναφέρεται  η οµάδα κοινωνικής  αναµόρφωσης για να 
µετρήσουν οι βαθµοί.) 
 
1)  Έντυπα µέσα: 2 βαθµοί  ανά ίντσα στήλης ανά 50.000 κυκλοφορία. Στην περίπτωση  που υπάρχει  
µόνο µια  ευνοϊκή αναφορά  µιας οµάδας κοινωνικής  αναµόρφωσης ,  λάβετε  τη στατιστική  ότι 
αντιστοιχεί  σε στήλη  1 ίντσας.  
 
2)  Τηλεόραση εθνικής εµβέλειας:  6  βαθµοί ανά λεπτό  σε  τηλεοπτική εκποµπή εθνικής εµβέλειας.  
Τηλεόραση τοπικής / περιφερειακής εµβέλειας: 3 βαθµοί ανά  λεπτό ανά 50.000 θεατές για ζωντανή 
εκποµπή  (για επανάληψη  ζωντανής εκποµπής , αυτό µετράει πάλι ως 3 βαθµοί ανά  λεπτό). 
Καλωδιακή τηλεόραση:  Μαγνητοσκοπηµένες συνεντεύξεις µετρούν  ως 1  βαθµός  ανά λεπτό ανά 
50.000 τηλεθεατές.  
Καλωδιακή τηλεόραση PSAS: 0,5   βαθµός ανά λεπτό ανά 50.000 τηλεθεατές.  
 
3) Εθνικό ή περιφερειακό  ραδιόφωνο:  1 βαθµός ανά λεπτό  ανά 100.000 ακροατές.  
Τοπικό ραδιόφωνο: 0,2 βαθµοί  ανά λεπτό ανά 100.000 ακροατές.  
 
4) ∆ιακηρύξεις: 
 ∆ιεθνείς:   100  
 Εθνικές:   60 
 Περιφερειακές:  30 
 Τοπικές:   20 
 
5) Επιστολές αποδοχής:  
 ∆ιεθνείς:    80  
 Εθνικές:   40 
 Περιφερειακές:  20 
 Τοπικές:   15 
 
6) Βιβλία:  
2 βαθµοί ανά σελίδα που περιλαµβάνουν την επωφελή εικόνα. Μια ευνοϊκή αναφορά µιας οµάδας 
κοινωνικής αναµόρφωσης είναι 1 βαθµός ανά σελίδα,  η οποία περιλαµβάνει  την ευνοϊκή αναφορά.  
 



7) Ηγέτες  γνώµης που συµµάχησαν:  
Αυτοί είναι άτοµα ή οµάδες που δηµόσια επικροτούν ή υποστηρίζουν τις δραστηριότητες µιας οµάδας 
κοινωνικής αναµόρφωσης ως µια ισχυρή οµάδα κοινωνικής αναµόρφωσης. 
 
 ∆ιεθνείς:   120  
 Εθνικές:   80 
 Περιφερειακές:  30 
 Τοπικές:   10 
 
 
Βαθµοί τιµωρίας για επωφελείς εικόνες:  
 
1) Μη επωφελείς εικόνες για οµάδες κοινωνικής αναµόρφωσης, την εκκλησία ή τον Ρον Χάµπαρντ 
Οποιεσδήποτε µη επωφελείς εικόνες για οµάδες κοινωνικής αναµόρφωσης, την εκκλησία ή τον Ρον 
Χάµπαρντ που συµβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις προηγούµενες κατηγορίες µετρούνται ως αρνητικοί 
βαθµοί στο διπλάσιο από την τιµή που αναφέρεται ανωτέρω. Οι τιµωρίες µετρούνται στην εβδοµάδα 
που συµβαίνουν. 
 
2) Τιµωρίες µη σχετιζόµενες µε τα ΜΜΕ: 
Αν προκύψουν καταστάσεις, οι οποίες δείχνουν την ύπαρξη µιας µη επωφελούς εικόνας που δεν 
σχετίζεται µε τα ΜΜΕ, υπολογίζονται οι ακόλουθες τιµωρίες. Ένα παράδειγµα αυτού του είδους 
κατάστασης είναι ένας Γερουσιαστής ή Υπουργός των ΗΠΑ να αρνείται συνάντηση µε 
αντιπροσώπους µίας οµάδας κοινωνικής αναµόρφωσης, γιατί τροφοδοτήθηκε µε αρνητικά στοιχεία 
[entheta=ένθετα]  για την οµάδα κοινωνικής αναµόρφωσης ή την εκκλησία ή τον Ρον Χάµπαρντ. 
 ∆ιεθνείς:   -200 
 Εθνικές:   -100 
 Περιφερειακές:  -50 
 Τοπικές   -20 
 
3) Απώλεια Ηγετών Γνώµης που συµµάχησαν: 
Κάθε απώλεια συµµάχου Ηγέτη Γνώµης  έχει ως αποτέλεσµα αυτές τις τιµωρίες: 
 ∆ιεθνείς:   -240 
 Εθνικές:   -160 
 Περιφερειακές:  -10 
 Τοπικές   -40 
 
Β.  Οι µη επωφελείς εικόνες των αντιπάλων µετρούνται ως ακολούθως: 
 
Αυτές  ισχύουν  όπως οι στατιστικές των επωφελών εικόνων, σύµφωνα µε την ανάλυση πιο πάνω,  
σηµεία 1  µέχρι 7, µετρώνται όλες οι  µη επωφελείς  εικόνες για τους αντιπάλους που δηµιουργήθηκαν  
από  οµάδες  κοινωνικής  αναµόρφωσης.  Αποκτάται  αθροίζοντας  τις διακηρύξεις,  επιστολές  
αποδοχής, βιβλία,  έντυπα ΜΜΕ,  τηλεόραση, ραδιόφωνο, συµµάχους Ηγέτες Γνώµης  που δίνουν µια 
µη επωφελή εικόνα για τους  αντιπάλους. 
 
Τιµωρία για τις µη επωφελείς εικόνες  των αντιπάλων:  
 
Αυτή  η τιµωρία περιλαµβάνει  τις επωφελείς εικόνες  που οι αντίπαλοι λαµβάνουν για τους εαυτούς 
τους  όπως γενικά σε εφηµερίδες, περιοδικά ,  τηλεόραση και  ραδιόφωνο.  Αυτό ορίζεται ως µόνο να 
περιλαµβάνει τις επωφελείς εικόνες που λαµβάνουν από ΜΜΕ που δεν είναι δικές τους 
επαγγελµατικές εκδόσεις (όπως Psychiatric Times ή Psychiatric News για τους ψυχιάτρους). Αν είχαµε 
µία καµπάνια να σταµατήσουµε την FDA (Αµερικανική Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων) από την 
καταπίεση των βιταµινών και η FDA είχε ένα ευνοϊκό δηµοσίευµα δηµοσίων σχέσεων σε µία γενική 
εφηµερίδα, σχετικά µε το ότι ήταν ΟΚ να καταπιέζουν τις πωλήσεις βιταµινών στις ΗΠΑ, θα 
λαµβάνονταν αρνητικοί βαθµοί για αυτό το άρθρο από τον τοµέα Κυβερνητικής Αναµόρφωσης. 
 
Αρνητικοί βαθµοί θα λαµβάνονταν για τις στατιστικές για µη επωφελείς εικόνες  των αντιπάλων µε 
βάση τα ακόλουθα: 
 
1) Έντυπα ΜΜΕ:  2 βαθµοί ανά ίντσα στήλης ανά διανοµή 50.000 τευχών/φύλλων. 
2) Τηλεόραση:   3 βαθµοί ανά λεπτό ανά 50.000 τηλεθεατές για ζωντανή εκποµπή. 



3) Ραδιόφωνο:  0,2 βαθµοί ανά λεπτό ανά 100.000 ακροατές. 
4) Βιβλία:  2 βαθµοί ανά σελίδα. 
 
 
3. Συνολικός αριθµός επιχειρησιακών οµάδων Κοινωνικής Αναµόρφωσης. 
Σχετικό: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 20 Οκτωβρίου 1970,  
      Σειρά Οργανισµού 10 
      Η Ανάλυση του Οργανισµού ανά Προϊόν 
 
Αυτή η στατιστική µετράει τον συνολικό αριθµό επιχειρησιακών οµάδων Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
εκείνη την εβδοµάδα. 
 
Ορισµοί: 
Επιχειρησιακή οµάδα κοινωνικής αναµόρφωσης: Μία οµάδα κοινωνικής αναµόρφωσης που έχει 
ιδρυθεί µε προσωπικό τριών ατόµων τουλάχιστον και είναι ενεργή εκείνη την εβδοµάδα (δεν 
περιλαµβάνεται το προσωπικό του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων που εµπλέκεται στην κοινωνική 
αναµόρφωση). Και δύο από τις τρεις σηµαντικότερες στατιστικές τους να είναι σε κανονικό επίπεδο ή 
ανώτερα για την εβδοµάδα. (Οι κύριες στατιστικές για κάθε τύπο οµάδας κοινωνικής αναµόρφωσης 
πρέπει να εγκριθούν από την AC και EC του ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων πριν οι 
αντίστοιχες οµάδες µετρηθούν στη στατιστική). 
 

Υπεύθυνος Σχεδιασµού Κοινωνικής Αναµόρφωσης  
 
1. Αριθµός Εγκεκριµένων Σχεδίων και προγραµµάτων Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
Σχετικό: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 19 Ιανουαρίου 1969 Τεύχος ΙΙ 
«Σχεδιασµός και Στόχοι» 
Μετρά τον αριθµό των πλήρως εγκεκριµένων σχεδίων και προγραµµάτων που χορηγήθηκαν σε 
χρήστες εκείνη την εβδοµάδα. Αυτά πρέπει να εγκριθούν από όλα τα σχετικά τερµατικά έγκρισης και 
το ∆ιεθνές Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. 
 
 
 

Υπεύθυνος Ίδρυσης Οµάδων Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
 
1. Αριθµός Νέων Επιχειρησιακών Οµάδων Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
Μετρά τον αριθµό νέων οµάδων που ξεκίνησαν και έγιναν επιχειρησιακές εκείνη την εβδοµάδα. Όλες 
οι οµάδες µετρούνται σε αυτή τη στατιστική την πρώτη φορά που µπορούν να µετρηθούν στη 
στατιστική των επιχειρησιακών οµάδων. (Το «επιχειρησιακό» ορίζεται υπό την στατιστική του 
συνολικού αριθµού επιχειρησιακών οµάδων κοινωνικής αναµόρφωσης, που δίνεται ανωτέρω, µε τις 
στατιστικές του Αξιωµατικού Κοινωνικής Αναµόρφωσης). 
 
2. Συνολικός αριθµός επιχειρησιακών οµάδων Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
Αυτή είναι συσσωρευτική στατιστική και µετρά τον συνολικό αριθµό επιχειρησιακών οµάδων 
κοινωνικής αναµόρφωσης. Είναι ίδια µε τη στατιστική µε το ίδιο όνοµα.  
 

Υπεύθυνος Εκτέλεσης Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
1. Μεγάλες απώλειες που δηµιουργήθηκαν για τους αντιπάλους 
Αυτή µετράται ακριβώς όπως παρουσιάζεται στον ορισµό αυτής της στατιστικής υπό τον τοµέα 
στατιστικών του αξιωµατικού κοινωνικής αναµόρφωσης πιο πάνω. 
 
2. Συνολικές επωφελείς εικόνες κοινωνικής αναµόρφωσης 
Αυτή µετράται ακριβώς όπως παρουσιάζεται στον ορισµό αυτής της στατιστικής υπό τον τοµέα 
στατιστικών του αξιωµατικού κοινωνικής αναµόρφωσης πιο πάνω. 
 
3. Ολοκληρωµένα προγράµµατα κοινωνικής αναµόρφωσης 
Αυτή η στατιστική µετρά 1 βαθµό για κάθε πρόγραµµα που ολοκληρώθηκε όπως εγκρίθηκε από το 
∆ιεθνές Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων. 
 
 
 



 
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
CLAIMEDLIABS = Αξιώσεις / διεκδικήσεις φόρων και αξιώσεις / διεκδικήσεις νοµικές 
 
Οι αξιώσεις παθητικού είναι πιθανές αξιώσεις. Π.χ. εκκρεµεί µία φορολογική υπόθεση στην οποία η 
εκκλησία ελέγχεται και αµφισβητούµε όλο ή τµήµα του ελέγχου. Η φορολογική Υπηρεσία έχει 
συµφωνήσει να µην προχωρήσει στη φορολόγηση επόµενων ετών περιµένοντας την έκβαση της 
υπόθεσης. Θα µετρηθούν οι πιθανές αξιώσεις για αυτά τα έτη. Θα µετρηθούν και οι αστικές ποινές στις 
ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε αξίωση παθητικού εναντίον της εκκλησίας. Αν για ένα 
διεκδικούµενο ποσό βγει απόφαση εναντίον της εκκλησίας, το ποσό της απόφασης θα προστεθεί στη 
στατιστική αξιώσεων παθητικού και το ποσό για το οποίο δεν χρεώθηκε, θα βγει εκτός της 
στατιστικής. Επίσης, στην περίπτωση µίας µήνυσης δηµοσίων σχέσεων όπου απαιτείται ένα 
µεγαλύτερο ποσό από ότι οφείλεται, το κανονικό ποσό δηµοσίων σχέσεων θα µπει στις αξιώσεις 
ελέγχου και το  υπόλοιπο ποσό στις αξιώσεις παθητικού. 
 

Απαιτήσεις φόρων:  
Αυτό είναι το τµήµα φόρου των αξιώσεων παθητικού. Αυτό είναι ένα ανεστραµµένο γραφικό (άνω-
κάτω). 
 
 Νέες απαιτήσεις φόρων: 
Αυτή η στατιστική δείχνει τί προστέθηκε στις απαιτήσεις φόρου για εκείνη την εβδοµάδα. 
 
 Μειωµένες απαιτήσεις φόρων: 
Αυτή η στατιστική δείχνει τί βγήκε από τις απατήσεις φόρου  για εκείνη την εβδοµάδα.  
 
 
*************************************************** ******************************** 
Πέµπτη 31 Μαρτίου 1994  16:08:04 
 
Ηπειρωτικό Γραφείο - σύνδεσµος ---->>>  Ελλάδα στέλνοντας 12373 χαρακτήρες σε λειτουργία 
RUN:128 (πρωτόκολλο ASCII [αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών]  )  
*************************************************** ******************************** 
 
 
Εντολή run rcv gre [«τρέξιµο» εντολής για λήψη από Ελλάδα]   ****** /r=174:1450,1800;  
Περιµένετε …………………………………. 
Φορτώνει … Μην διακόπτετε 
 
[Τα ανωτέρω είναι τεχνικά στοιχεία µετάδωσης  των παρόντων δεδοµένων από το Ηπειρωτικό Γραφείο 
Σύνδεσµο στη ∆ανία µέσω modem σε τηλεφωνική γραµµή µε χρήση του λογισµικού Telix για ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Προφανώς λόγω κακής σύνδεσης η επικοινωνία κοβόταν και χρειαζόταν επαναποστολλή] 
 
*************************************************** ********************************
Πέµπτη 31 Μαρτίου 1994  15:58:46 
 
Ηπειρωτικό Γραφείο - σύνδεσµος ---->>>  Ελλάδα στέλνοντας 15814 χαρακτήρες σε λειτουργία 
RUN:181 (πρωτόκολλο ASCII [αµερικανικός πρότυπος κώδικας ανταλλαγής πληροφοριών]  )  
*************************************************** ******************************** 
 
εικόνας που δεν σχετίζεται µε τα ΜΜΕ, υπολογίζονται οι ακόλουθες τιµωρίες. (Ένα παράδειγµα αυτού 
του είδους κατάστασης είναι ένας Γερουσιαστής ή Υπουργός των ΗΠΑ να αρνείται συνάντηση µε 
αντιπροσώπους της εκκλησίας, γιατί τροφοδοτήθηκε µε αρνητικά στοιχεία [entheta-ένθετα]  για τη 
Σαηεντολογία.) 
 ∆ιεθνείς:   200 
 Εθνικές:   100 
 Περιφερειακές:  50 
 Τοπικές   20 
 
C) Απώλεια ηγετών γνώµης που συµµάχησαν: 



Κάθε απώλεια συµµάχου Ηγέτη γνώµης  έχει ως αποτέλεσµα αυτές τις τιµωρίες: 
 ∆ιεθνείς:   240 
 Εθνικές:   160 
 Περιφερειακές:  60 
 Τοπικές   20 
 
2. Μη επωφελείς εικόνες που βρέθηκαν / έτυχαν χειρισµού 
Αυτή η στατιστική µετρά τις συνολικές µη επωφελείς εικόνες που βρέθηκαν και έτυχαν χειρισµού σε 
όλη την ήπειρο. 
 
Η «Μη επωφελείς εικόνες που βρέθηκαν» µετρά τις νέες µη επωφελείς εικόνες για την εκκλησία και 
τον Ρον Χάµπαρντ οι οποίες βρέθηκαν εκείνη την εβδοµάδα µόνο. Η στατιστική υπολογίζεται 
προσθέτοντας µόνο τους εβδοµαδιαίους βαθµούς τιµωρίας (που µετρούνται όπως περιγράφεται στον 
ορισµό των επωφελών εικόνων) για την εβδοµάδα. 
 
Η «Μη επωφελείς εικόνες που έτυχαν χειρισµού» υπολογίζεται µετρώντας το αλγεβρικό άθροισµα 
όλων των µη επωφελών εικόνων που έτυχαν πλήρους χειρισµού εκείνη την εβδοµάδα.  Όλες οι µη 
επωφελείς εικόνες  οι οποίες δεν έτυχαν χειρισµού 4 εβδοµάδες αφότου πρωτοεµφανίστηκαν, πρέπει 
να αφαιρεθούν από την «Μη επωφελείς εικόνες που έτυχαν χειρισµού» ως ποινή / τιµωρία κάθε 
εβδοµάδα µέχρις ότου τύχουν πλήρους χειρισµού. 
 
Μη επωφελείς εικόνες µπορούν να µετρούνται ότι έχουν τύχει πλήρους χειρισµού µόνο όταν η 
πραγµατική δράση Μαύρων ∆ηµοσίων Σχέσεων έχει υποστεί την πολιτική Νέκρωσης Πράκτορα [DA 
= Dead Agenting] σύµφωνα µε την Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 21 
Νοεµβρίου 1972 Ι, Σειρά 18 ∆ηµοσίων Σχέσεων, «Πώς να χειρίζεστε την Μαύρη Προπαγάνδα», την 
Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 20 Σεπτεµβρίου 1988, Σειρά 32 
∆ηµοσίων Σχέσεων, «Τεκµηρίωση και το στοιχείο της Νέκρωσης Πράκτορα» και η κασέτα 7001030 
του Ρον Χάµπαρντ «Μία σαφής άποψη των ∆ηµοσίων Σχέσεων». 
[Αυτό είναι άλλη µία απόδειξη ότι εξακολουθούν να εφαρµόζουν την πολιτική DA, για την οποία 
παλαιότερα είχαν καταδικαστεί στα πλαίσια ερευνών του FBI. Σήµερα ψευδώς ισχυρίζονται ότι οι παλιές 
πρακτικές και πολιτικές σταµάτησαν. Το έγγραφο τους διαψεύδει]. 
 
 

Υπεύθυνος Σχεδιασµού και Έρευνας ∆ηµοσίων Σχέσεων: 
1. Αριθµός σχεδίων ∆ηµοσίων Σχέσεων και προγραµµάτων καµπάνιας που καταστρώθηκαν, 
εγκρίθηκαν και δώθηκαν για εκτέλεση 
ΣΧΕΤ.:  Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 18 Ιανουαρίου 1969, Τεύχος ΙΙ 
«Σχεδιασµός και Στόχοι» 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 12 Σεπτεµβρίου 1982, Σειρά 47 
∆ηµοσίων Σχέσεων «Λειτουργίες ∆ηµοσίων Σχέσεων» 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 5 Φεβρουαρίου 1969, Σειρά 35 
∆ηµοσίων Σχέσεων «Ενέργειες Αξιωµατικού ∆ηµοσίων Σχέσεων» 
Ένας βαθµός για κάθε πρόγραµµα ή καµπάνια αφότου εγκριθεί από όλα τα αρµόδια τερµατικά 
έγκρισης και το Ηπειρωτικό Τµήµα [Ευρώπη]  του ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και δωθεί 
για εκτέλεση. 
 

Υπεύθυνος Περιουσιών [εντύπων κλπ] ∆ηµοσίων Σχέσεων 
1. Σελίδες Νέων Περιουσιών που παράχθηκαν 
ΣΧΕΤ.: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 5 Φεβρουαρίου 1969, Σειρά 35 
∆ηµοσίων Σχέσεων «Ενέργειες Αξιωµατικού ∆ηµοσίων Σχέσεων» 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 20 Σεπτεµβρίου 1988, Σειρά 32 
∆ηµοσίων Σχέσεων, «Τεκµηρίωση και το στοιχείο της Νέκρωσης Πράκτορα» 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 1 Σεπτεµβρίου 1979, Σειρά 2 
Μάρκετινγκ, «Ορισµός Προώθησης και ∆ιανοµής» 
Ένας βαθµός για κάθε σελίδα νεοπαραγώµενης έκδοσης, φυλλαδίου, Πακέτου Νέκρωσης [DA-Dead 
Agenting], ενηµέρωσης, δελτίου τύπου, πακέτου δηµοσίων σχέσεων, της οποίας ολοκληρώνεται η 
παραγωγή. Για οπτικοακουστική περιουσία: 1 βαθµός ανά λεπτό εγκεκριµένων οπτικοακουστικών 
προϊόντων. Οι ανατυπώσεις δεν µετρούν σε αυτή τη στατιστική. 
 
2. Συνολικός αριθµός περιουσιών [ εντύπων,κλπ]που διανεµήθηκαν 



ΣΧΕΤ.:  Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 1 Σεπτεµβρίου 1979, Σειρά 2 
Μάρκετινγκ, «Ορισµός Προώθησης και ∆ιανοµής» 
Μετρά τη συνολική ποσότητα περιουσιών που στάλθηκαν σε σωστούς publics [µη-µέλη του 
προσωπικού]  εκείνη την εβδοµάδα (∆εν περιλαµβάνει µαζικές αποστολές στα Ηπειρωτικά Γραφεία 
Ειδικών Υποθέσεων και ∆ιευθυντών, αλλά πραγµατικά στέλνονται στους publics που προορίζονται). 
 
3. Ευνοϊκή ανταπόκριση 
ΣΧΕΤ.: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 19 Σεπτεµβρίου 1979 Σειρά 11 
Μάρκετινγκ «Προώθηση» 
Οι ακόλουθοι βαθµοί δίνονται για κάθε θετική ανταπόκριση σε µία περιουσία [κίνηση]  ∆ηµοσίων 
Σχέσεων στην αντίστοιχη κατηγορία: 
Ανταπόκριση από άτοµο:  0,5 βαθµοί 
Ανταπόκριση από αξιωµατούχο: 1 βαθµός (Τοπικός) 
    3 βαθµοί (Περιφερειακός) 
    5 βαθµοί (Εθνικός) 
 
Για ανατυπώσεις άρθρων ΜΜΕ από εκδόσεις της εκκλησίας ή καλά άρθρα για τέτοια έκδοση, δίνονται 
µπόνους για τοπικά ΜΜΕ (1 βαθµός), περιφερειακά ΜΜΕ (3 βαθµοί) και εθνικά ΜΜΕ (5 βαθµοί). 
 
 

Υπεύθυνος Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Σχέσεων 
1. Επωφελείς εικόνες δηµοσίων σχέσεων µε τιµωρία 
2. Μη επωφελείς εικόνες που βρέθηκαν / έτυχαν χειρισµού 
 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

VFPS Νοµικού Τµήµατος 
1. Νοµικοί κύκλοι δράσης που ολοκληρώθηκαν γρήγορα και επιτυχηµένα και επιφέρουν Millpoind 
τοπικά για την (εταιρία) και Σαηεντολογία. 
 
2. Νοµικά ασφαλείς και 100% ικανοί για άµυνα οργανισµοί της Σαηεντολογίας και ∆ιανοητικής, 
επιχειρήσεις [όχι µε την έννοια της εταιρίας αλλά της δράσης]  και κατατεθειµένα σήµατα. 
 
 

Νοµικός αξιωµατούχος  
1. Νοµικές απειλές που δεν έτυχαν χειρισµού  
Αυτό είναι το νοµικό τµήµα  του συνολικού GDS   από απειλές που δεν έτυχαν χειρισµού από  τον 
διευθυντή Ειδικών Υποθέσεων, µετρούµενες  ακριβώς σύµφωνα µε την  ανάλυση για το GDS του 
διευθυντή Ειδικών Υποθέσεων.  
2. Ολοκληρωµένοι νοµικοί κύκλοι  ενεργειών 
ΣΧΕΤ.: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 25 Φεβρουαρίου 1968, "Νοµικές 
Στατιστικές" 
Αυτή η στατιστική µετρά κάθε  ολοκληρωµένο νοµικό κύκλο ενεργειών, ακριβώς όπως ορίζεται στην 
Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 25 Φεβρουαρίου 1968, "Νοµικές 
Στατιστικές".  
 
 Υπεύθυνος Νοµικών  Προετοιµασιών 
1. Αριθµός Ολοκληρωµένων προϊόντων προετοιµασιών που παράχθηκαν και ανταλλάχθηκαν. 
ΣΧΕΤ.: ∆ιαταγή ∆ικτύου αριθµός 68 του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων "Πρόσληψη ∆ικηγόρων" 
Αυτή η στατιστική  µετρά κάθε πλήρως ολοκληρωµένο προϊόν  προετοιµασίας που ανταλλάσσεται µε 
το νοµικό τµήµα και δικηγόρους  εκείνη την εβδοµάδα. Κάθε ολοκληρωµένο προϊόν προετοιµασίας 
που ανταλλάχθηκε  µετράει για 5 βαθµούς.  Ολοκληρωµένα προγράµµατα προετοιµασίας µετρούν για 
20 βαθµούς.  
[Υπάρχει ξεχωριστό έγγραφο για λίστα εξέτασης στοιχείων για πρόσληψη δικηγόρων] 
 
 
 Υπεύθυνος Νοµικής ∆ράσης 
1. Νοµικές απειλές  που δεν έτυχαν χειρισµού  



Αυτή η στατιστική µετράει το συνολικό αλγεβρικό άθροισµα των παρακάτω  κατηγοριών νοµικών 
απειλών, όπως ορίζονται στο πρώτο GDS του ∆ιευθυντή Ειδικών Υποθέσεων:  
 
 Απειλές  πιστωτών /  δηµοσίων σχέσεων:  
Τύπος C δηµοσίων σχέσεων, απειλητικός πιστωτής:     10 βαθµοί 
Ενέργεια είσπραξης  (δικαστικός κλητήρας, δέσµευση περιουσιακών  στοιχείων,  
  παγωµένοι λογαριασµοί):       500 βαθµοί  
Χρεοκοπία, έξωση / εκδίωξη:        1000 βαθµοί  
 
 
 Απειλές δικαστικών αγώνων 
Υποβολή µήνυσης:        100 βαθµοί 
Μήνυση που εκδικάζεται:         500 βαθµοί  
Μήνυση που χάνεται:        1000 βαθµοί  
Έφεση που χάνεται:         1000 βαθµοί  
 
 
 Φορολογικές απειλές  
Έλεγχοι:         1 βαθµός ανά $1000 
Απώλεια ή άρνηση για φορολογική απαλλαγή:      1000 βαθµοί  
 
 
 Κυβερνητικές απειλές  
Έναρξη ποινικής έρευνας:        100 βαθµοί 
Κυβερνητική εντολή, διάταγµα, ρύθµιση που παρεµποδίζει τις ενέργειες  
της εκκλησίας:         1000 βαθµοί  
Παραποµπές, έφοδος, καταδίκες:        1000 βαθµοί  
Κλείσιµο οργανισµού:         5000 βαθµοί  
 
 
2. Ολοκληρωµένοι νοµικοί  κύκλοι ενεργειών 
ΣΧΕΤ.: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 25 Φεβρουαρίου 1968, "Νοµικές 
Στατιστικές" 
 
 Υπεύθυνος νοµικής περιφρούρησης:  
1. Ποσοστό των στοιχειωδών νοµικών δεδοµένων του οργανισµού που είναι εντάξει 
ΣΧΕΤ.: Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 18 Φεβρουαρίου 1966 
«Επιθέσεις εναντίον της Σαηεντολογίας» (Συνέχεια) 
Αυτή η στατιστική µετρά το ποσοστό των στοιχειωδών νοµικών δεδοµένων που είναι εντάξει 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη λίστα ελέγχου νοµικών στοιχειωδών για τους διαφορετικούς 
οργανισµούς (για ένα Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων ζώνης) ή για τον οργανισµό (για ένα τοπικό 
Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων). Αυτά τα νοµικά στοιχειώδη περιλαµβάνουν όλα τα σηµεία που πρέπει 
να είναι εντάξει σύµφωνα µε τη συµφωνία συµβιβασµού µε την Αµερικανική Εφορία IRS. 
 
2. Αριθµός απειλών µη δικαστικών αγώνων που έτυχαν χειρισµού 
Αυτή η στατιστική  µετρά τον αριθµό των απειλών που δεν αφορούν δικαστικούς αγώνες και δεν έχουν 
τύχει τελειωτικού χειρισµού εκείνη την εβδοµάδα µείον οποιαδήποτε νέα απειλή που προκύπτει και 
µείον 10 βαθµούς τιµωρίας για οποιαδήποτε απειλή που δεν αφορά δικαστικούς αγώνες και 
µετατράπηκε σε δικαστικό αγώνα εκείνη την εβδοµάδα. 
 
 
ΤΕΛΟΣ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Πολύ αγάπη, Marlis, Αναπληρωτής ∆ιοικητής ∆ιευθυντών Ειδικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων 
 
 29 Μαρτίου 1994  01:11 Εξωτερικές Επικοινωνίες Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Ειδικών Υποθέσεων 
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 *  
 
2903002 Ευρωπαϊκό Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων 
∆ιευθυντή Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας 
ΣΧΕΤ.: Νέες πιλοτικές στατιστικές (2ο τµήµα) 
 
 
Αγαπητέ Ηλία [Γρατσία] , 
 
Σου έχω στείλει το πρώτο τµήµα των νέων στατιστικών-πιλότων µε ξεχωριστή επικοινωνία. Επίσης, ο 
Walter θα σου στείλει το µήνυµα και θα δεις ότι µόνο µερικές από τις στατιστικές είναι νέες, και ότι οι 
υπόλοιπες στατιστικές µένουν ίδιες όπως είναι µε το παλαιό τεύχος στατιστικών. Ο πιλότος θα πάρει 3 
επιπλέον εβδοµάδες. 
 
Εδώ είναι το τµήµα στατιστικών κοινωνικής αναµόρφωσης. 
 
 
 

Στατιστικές Τοµέα Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
 
 

VFPS Τοµέα Κοινωνικής Αναµόρφωσης: 
1. Αποκάλυψη και εξάλειψη των σάπιων σηµείων της κοινωνίας ανοίγοντας το δρόµο για την ευρεία 
εισαγωγή της Σαηεντολογικής τεχνολογίας στην κοινωνία.  
2. Ένα εγκατεστηµένο, παραγωγικό δίκτυο κοινωνικής αναµόρφωσης που λειτουργεί.  
 

Α/Αξιωµατικός [Βοηθός Αξιωµατικός;] Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
1. Μεγάλες απώλειες που δηµιουργήθηκαν για τους αντιπάλους 
 
ΣΧΕΤ. > Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ, 18 Φεβρουαρίου 1966 
«Επιθέσεις εναντίον της Σαηεντολογίας» (Πρόσθετη Επιστολή Πολιτικής) 
 
Αυτή η στατιστική αντανακλά τις µεγάλες απώλειες που δηµιουργήθηκαν για τα σάπια σηµεία 
(αντίπαλοι) της κοινωνίας. Οι βαθµοί µετρούν µόνο αν η Κοινωνική Αναµόρφωση είχε εµπλακεί 
άµεσα σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι βαθµοί µετρούνται σύµφωνα µε το ακόλουθο σύστηµα που 
περιλαµβάνει ποινές / τιµωρίες όπως παρατίθεται παρακάτω.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ακόλουθα που παρατίθενται ισχύουν για όλη την περιοχή Κοινωνικής Αναµόρφωσης 
αν και υπάρχουν βαθµοί παρακάτω που έχουν εφαρµογή µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές (Για 
παράδειγµα την αναµόρφωση για ψυχιάτρους / ψυχολόγους). [∆ηλαδή αναφέρονται οι ψυχίατροι αφού 
είναι παλιοί εχθροί, αλλά ισχύουν και για κάθε άλλον αντίπαλο (Ορθόδοξη Εκκλησία, κλπ) που αποτελεί 
«σάπιο σηµείο της κοινωνίας». ∆ηλαδή … «καθένας που δεν είναι σύµµαχος είναι σάπιος»]. 
 

Ανάλυση: 
 
A. Ποινική / Αστική δίωξη       1 βαθµός 
B. Αναστολή αδείας        2 βαθµοί 
C. Αφαίρεση αδείας        3 βαθµοί 
D. Σύλληψη ψυχιάτρου / ψυχολόγου      4 βαθµοί 
E. Έκδοση ποινικής καταδικαστικής απόφασης     6 βαθµοί 
F. Φυλάκιση ψυχιάτρου / ψυχολόγου       8 βαθµοί 
G. Απόφαση αστικού δικαστηρίου [καταδικαστική προφανώς]    6 βαθµοί 
H. Κλείσιµο Ιδρύµατος [ψυχιατρικού]      15 βαθµοί 
I. Κοινοβουλευτική Έρευνα       3 βαθµοί 
J. Μη ποινική υπηρεσιακή έρευνα       1 βαθµός 
K. Νοµοθετικές δραστηριότητες       1 βαθµός 
L. Ψήφιση Πολιτειακού περιοριστικού νόµου για επάγγελµα / Υπηρεσία   12 βαθµοί 
M. Ψήφιση Εθνικού περιοριστικού νόµου για επάγγελµα / Υπηρεσία   20 βαθµοί 



N. Ψήφιση Πολιτειακού απαγορευτικού νόµου για µεγάλο τµήµα   
     του επαγγέλµατος / Υπηρεσίας       25 βαθµοί 
O. Ψήφιση Εθνικού απαγορευτικού νόµου για µεγάλο τµήµα   
     του επαγγέλµατος / Υπηρεσίας       50 βαθµοί 
 
 
Τιµωρία / Ποινή: Υπάρχει ποινή για τις µεγάλες απώλειες των αντιπάλων για περιοχή που κερδίζεται 
από τους αντιπάλους ή τους ψυχιάτρους σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιοχές. Για παράδειγµα, 
αν ένας ψυχίατρος, τον οποίο η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα κατάφερε να 
διωχθεί, τελικά αθωωθεί από ποινικές ευθύνες και απελευθερωθεί, αυτό µετράει ως τιµωρία. Άλλα 
παραδείγµατα είναι ένας νόµος υπέρ των ψυχιάτρων που ψηφίζεται ή αν ένας ψυχίατρος κερδίσει µια 
δίκη από  ένα θύµα ψυχιάτρων, κ.λπ.. Μια τιµωρία θα επιβληθεί  στην περιοχή Κυβερνητικής 
Αναµόρφωσης αν για  παράδειγµα η Υπηρεσία Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ περάσει έναν 
επιβλαβή νόµο  που θα απαγόρευε τα απλά  συµπληρωµατικά διατροφής. Οι βαθµοί τιµωρίας  είναι 
διπλάσιοι  από τους βαθµούς των παραπάνω  κατηγοριών και λαµβάνονται  για την εβδοµάδα  που 
συµβαίνει αυτό.  
 
 Ορισµοί και  παραδείγµατα 
 
A. Ποινική / αστική δίωξη:  Οποιαδήποτε δραστηριότητα  ποινικής δίωξης όταν ξεκινάει  και πάλι 
κατά την  εβδοµάδα που ολοκληρώνεται σε  ικανοποιητικό αποτέλεσµα.  Αξία βαθµού = 1 βαθµός. 
Αυτό περιλαµβάνει ποινικές κατηγορίες εναντίον των αντιπάλων φορέων (για την περιοχή διανοητικής 
υγείας αυτοί είναι οι ψυχίατροι), να  πετύχουµε δίωξη µετά από µια ποινική καταγγελία, να πετύχουµε 
την εκδίκαση ή νίκη µίας µήνυσης, κ.λπ. . Όταν ασχολείστε µε την περιοχή Κυβερνητικής 
Αναµόρφωσης αυτό θα ισχύει για  το χειρισµό διεφθαρµένων η εγκληµατικών  δραστηριοτήτων από  
την πλευρά των κυβερνητικών  αξιωµατούχων. 
 
B. Αναστολή αδείας: Αναστολή της άδειας λειτουργίας ενός ψυχιάτρου ή ψυχιατρικού ιδρύµατος. ∆ύο 
(2) βαθµοί µετρούνται για  την εβδοµάδα που συµβαίνει αυτό.  
 
C. Αφαίρεση αδείας: Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός ψυχιάτρου ή ψυχιατρικού ιδρύµατος. 
Τρεις (3) βαθµοί µετρούνται για  την εβδοµάδα που συµβαίνει αυτό.  
 
D.  Έφοδος σε ψυχιατρικό ίδρυµα:  Έφοδος που γίνεται από οποιαδήποτε κυβερνητική ή αστυνοµική 
υπηρεσία για την εξεύρεση αποδείξεων  εγκληµατικών δραστηριοτήτων σε  ψυχίατρο ή ψυχιατρική 
εγκατάσταση µετρά για 1 βαθµό  για κάθε ψυχίατρο ή ψυχιατρικό  ίδρυµα που δέχεται την έφοδο  για 
την εβδοµάδα της εφόδου.  
 
E. Σύλληψη αντιπάλου τερµατικού: Σύλληψη ενός αντιπάλου  τερµατικού για τα εγκλήµατά του µετρά 
για 4 βαθµούς ανά περιστατικό  για την εβδοµάδα που συµβαίνει. Αυτό για παράδειγµα θα µπορούσε 
να περιλαµβάνει  έναν ψυχίατρο που συλλαµβάνεται για τα εγκλήµατά του.  
 
F. Έκδοση ποινικής καταδικαστικής απόφασης: Η επίτευξη της καταδίκης µε ποινικές κατηγορίες 
αντιπάλων τερµατικών, όπως ψυχίατροι ή  ψυχιατρικά ιδρύµατα  µετρά  για 6 βαθµούς  κατά την 
εβδοµάδα που συµβαίνει.  Για την περιοχή Κυβερνητικής Αναµόρφωσης αυτό θα  µπορούσε να 
σηµαίνει µία ποινική καταδίκη εναντίον ενός  εγκληµατία κυβερνητικού αξιωµατούχου.  
 
G. Φυλάκιση αντιπάλου τερµατικού:  Η επίτευξη της φυλάκισης ενός αντίπαλου τερµατικού για τα 
εγκλήµατα του µετρά 8  βαθµούς ανά τερµατικό  πτώµατα που συµβαίνει αυτό. 
 
H. Απόφαση αστικού δικαστηρίου: Η επίτευξη  δικαστικής απόφασης εναντίον αντίπαλου τερµατικού 
(όπως εγκληµατία ψυχιάτρου ή διεφθαρµένου κυβερνητικού αξιωµατούχου) για οποιαδήποτε αστική 
υπόθεση, συµπεριλαµβανοµένων και σηµαντικών προστίµων  εναντίον τους µετρά 6 βαθµούς για την 
εβδοµάδα που βγαίνει η βλαπτική απόφαση.  
 
I.  Κλείσιµο ιδρύµατος:  Η επίτευξη του κλεισίµατος ενός ψυχιατρικού ιδρύµατος µετρά για 15 
βαθµούς ανά ψυχιατρικό  ίδρυµα. Αυτό µετρά  µόνο όταν η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο κλείσιµο και µπορεί  να παράγει αποδείξεις γι' αυτό. Αυτό 
µετράει για την εβδοµάδα που γίνεται το κλείσιµο.  
 



J. Κοινοβουλευτική Έρευνα: Οποιαδήποτε κοινοβουλευτική έρευνα ενός αντίπαλου τερµατικού ή 
δραστηριότητας  µετρά  για την εβδοµάδα που άρχισε και πάλι για την εβδοµάδα που ολοκληρώνεται 
µε ικανοποιητικό αποτέλεσµα (π.χ.  βλαπτικό για το  αντίπαλο τερµατικό).  Τρεις (3) βαθµοί  
µετρώνται  για κάθε τέτοια περίπτωση. Για παράδειγµα  αυτό θα µπορούσε να περιλαµβάνει έναν 
ψυχίατρο  ή ψυχιατρικό ίδρυµα, µια διεφθαρµένη κυβερνητική Υπηρεσία, ένα καταπιεστικό 
φορολογικό σύστηµα ή πιο άλλο  σάπιο σηµείο στην κοινωνία το οποίο  η Κοινωνική Αναµόρφωση  
εργάζεται για να εξαλείψει. 
 
Κ. Μη ποινική υπηρεσιακή έρευνα: Οποιαδήποτε υπηρεσιακή έρευνα εναντίον  ενός αντίπαλου 
τερµατικού µετρά 1 βαθµό για  την εβδοµάδα που ολοκληρώνεται µε ικανοποιητικό αποτέλεσµα (π.χ. 
βλαπτικό για το  αντίπαλο τερµατικό). Κατάλληλες τιµωρίες πρέπει να λαµβάνονται  για οποιοδήποτε 
αποτέλεσµα τέτοιας έρευνας  που είναι υπέρ του τερµατικού. Αυτό για παράδειγµα θα µπορούσε να 
περιλαµβάνει έναν ψυχίατρο  ή ψυχιατρικό ίδρυµα, ή έναν διεφθαρµένο αξιωµατούχο. Λέγοντας 
«υπηρεσιακή έρευνα» εννοείται µία πραγµατική έρευνα από επίσηµους φορείς (εκτός του Κογκρέσου 
ή Κοινοβουλίου) όπως Κυβερνητική Ιατρική Επιτροπή, Οικονοµική Αστυνοµία ή άλλη κυβερνητική 
Υπηρεσία. 
 
L. Ψήφιση Πολιτειακού περιοριστικού νόµου για επάγγελµα / Υπηρεσία: Οποιοσδήποτε Πολιτειακός 
νόµος που περιορίζει διεφθαρµένες δραστηριότητες µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παράδειγµα είναι 
η αναγνώριση του δικαιώµατος άρνησης ψυχιατρικής θεραπείας για τρόφιµους ψυχιατρείων, 
απαγόρευση του ηλεκτροσόκ σε παιδιά ή άλλους, περιορισµό µερικών διεφθαρµένων πρακτικών 
κρατικών Υπηρεσιών (όπως µία Υπηρεσία που προσπαθεί να καταπιέσει τα συµπληρώµατα 
διατροφής). Ένα παράδειγµα που δεν µετρά είναι όταν ένα τµήµα ψυχιατρικής χρηµατοδότησης 
κόβεται σε νοµοθεσία. 12 βαθµοί υπολογίζονται για κάθε Πολιτειακό νόµο που ψηφίζεται για εκείνη 
την εβδοµάδα. 
 
M. Ψήφιση Εθνικού περιοριστικού νόµου για επάγγελµα / Υπηρεσία: Οποιοσδήποτε Εθνικός νόµος 
που περιορίζει διεφθαρµένες δραστηριότητες όπως ενοχλητικές ψυχιατρικές πρακτικές ή διεφθαρµένες 
δραστηριότητες µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παράδειγµα είναι η αναγνώριση του δικαιώµατος 
άρνησης ψυχιατρικής θεραπείας για τρόφιµους ψυχιατρείων, απαγόρευση του ηλεκτροσόκ σε παιδιά ή 
άλλους, περιορισµό µερικών διεφθαρµένων πρακτικών κρατικών Υπηρεσιών (όπως µία Υπηρεσία που 
προσπαθεί να καταπιέσει τα συµπληρώµατα διατροφής). Ένα παράδειγµα που δεν µετρά είναι όταν 
ένα τµήµα ψυχιατρικής χρηµατοδότησης κόβεται σε νοµοθεσία. 20 βαθµοί υπολογίζονται για κάθε 
Εθνικό νόµο που ψηφίζεται για εκείνη την εβδοµάδα. 
 
N. Ψήφιση Πολιτειακού απαγορευτικού νόµου για µεγάλο τµήµα του επαγγέλµατος / Υπηρεσίας: Ένας 
Πολιτειακός νόµος που απαγορεύει ένα µεγάλο τµήµα ψυχιατρικών δραστηριοτήτων ή διεφθαρµένης 
πτυχής µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. Παραδείγµατα είναι η απαγόρευση του ECT, του σεξ µε 
ασθενείς, ψυχιατρικοί κυνηγοί κεφαλών ή βίαιο εγκλεισµό, κλπ. Θα µπορούσε να περιλαµβάνει την 
κήρυξη ως παράνοµης µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας που αρνείται πολιτικά συνταγµατικά δικαιώµατα 
στους πολίτες. 25 βαθµοί µετρούνται για κάθε τέτοιο νόµο εκείνη την εβδοµάδα. 
 
O. Ψήφιση Εθνικού απαγορευτικού νόµου για µεγάλο τµήµα του επαγγέλµατος / Υπηρεσίας: Ένας 
Εθνικός νόµος που απαγορεύει ένα µεγάλο τµήµα ψυχιατρικών δραστηριοτήτων ή διεφθαρµένης 
πτυχής µίας κυβερνητικής Υπηρεσίας. 
 
Κοµµένη σύνδεση 
 
[Σε αυτό το σηµείο κόπηκε η σύνδεση ή ολοκληρώθηκε η µεταφορά]  
 
 

Για να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω, η οργάνωση θα πρέπει να έχει µεγάλη υποδοµή 
συλλογής πληροφοριών και επιχειρησιακής δράσης. Τα ακόλουθα κατασχεµένα έγγραφα 
δίνουν µία ιδέα αυτής της υποδοµής και της αδίστακτης επιχειρησιακής δράσης. 
 

Ακολουθούν αποσπάσµατα από το πρόγραµµα χειρισµού της εφόδου του εισαγγελέα 
Αγγελή και οι οδηγίες που δόθηκαν στο σαηεντολογικό Κέντρο ΚΕΦΕ για να τη χειριστεί. 
 
 



 
     Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η   Ο ∆ Η Γ Ι Α 

        
∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

26 Αυγούστου 1995 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
τροποπ. 2 Σεπτεµβρίου 95 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 [Σφραγίδα από ∆/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜ/ΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  000834-000843] 

  
 
   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  ΠΡΟΓΡ. 558 
    
    
 Στις 9 Ιουνίου '95 η Αποστολή της Αθήνας υπέστη έφοδο από τον Εισαγγελέα Αγγελή, ο 
οποίος είχε τη  βοήθεια της Ασφάλειας και που µετά κάλεσε την Οικονοµική Αστυνοµία. Βιταµίνες, 
Φάκελοι Ηθικής των µελών του Προσωπικού, Φάκελοι του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων, πολύτιµα 
έγγραφα κατασχέθηκαν από τον Εισαγγελέα και τα οικονοµικά αρχεία κατασχέθηκαν από την 
Οικονοµική Αστυνοµία. 
 
… 
… 
… 
 
 ΣΚΟΠΟΣ: Να προστατευθούν και να επεκταθούν οι δραστηριότητες της Σαηεντολογίας στην 
Ελλάδα χωρίς αναστατώσεις. 
 
 
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
1. Να ερευνηθεί ο ιερέας Αλεβιζόπουλος και ν' αποκαλυφθούν τα εγκλήµατά του.  
2. Να δηµιουργηθούν κυβερνητικές γραµµές επικοινωνίας για να είµαστε ικανοί να  προβλέψουµε 
και να χειριστούµε µελλοντικές κυβερνητικές επιθέσεις.  
3. Να δηµιουργηθούν δραστηριότητες ∆ηµοσίων Σχέσεων µε ευνοϊκή κάλυψη από τα Μέσα 
Ενηµέρωσης σε κοινωνικές δραστηριότητες ώστε να δηµιουργήσουµε µία ευνοϊκή εικόνα για τη 
Σαηεντολογία στην Ελλάδα. 
4. Τα νοµικά στοιχεία-παρεκκλίσεις να ρυθµιστούν και να ερευνηθεί πλήρως και ετοιµαστεί η αίτηση 
για θρησκευτική αναγνώριση στην Ελλάδα. 
5. Ν' απορριφθεί ή να χειριστεί επιτυχηµένα η έρευνα από την έφοδο στην Ελλάδα.  
 [∆ηλαδή είχαν στόχο να σταµατήσουν ή να ελέγξουν την έρευνα της ∆ικαιοσύνης].  
 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
1. Αναλάβετε πλήρη ευθύνη για την γρήγορη εκτέλεση αυτού του προγράµµατος. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
2. Μελετήστε τ' ακόλουθα θέµατα: 
 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ 15 Αυγούστου 1960 Τµήµα 
Κυβερνητικών Θεµάτων. 
 Επιστολή Πολιτικής του Γραφείου Επικοινωνιών Χάµπαρντ  13 Μαρτίου 1961 Τµήµα Επίσηµων 
Θεµάτων. 
 Σειρά 18 ∆ηµοσίων Σχέσεων Πώς να Χειρίζεστε την Μαύρη Προπαγάνδα. 
 15η ∆ιαταγή ∆ικτύου Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων   Μαύρη Προπαγάνδα. 
 60η ∆ιαταγή ∆ικτύου Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων  Νοµική Εγκριση. 
 40η ∆ιαταγή ∆ικτύου Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων   Μηχανισµός Επίθεσης και Αµυνας. 



 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
3. Μελετήστε και λεξησαφηνίστε αυτό το πρόγραµµα. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
   
4. Αναφέρατε καθηµερινά για την πρόοδο αυτού του προγράµµατος. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
    
5. Γράψτε αµέσως Αναφορές Συµµόρφωσης για οποιονδήποτε στόχο που επετεύχθη και στείλτε ένα 
αντίγραφο στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Τµήµατος Ειδικών  Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Ειδικών Υποθέσεων και στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή Ηπειρωτικού του ∆ιεθνούς Γραφείου Ειδικών 
Υποθέσεων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΖΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού του προγράµµατος εφαρµόστε την πολιτική του Λαφαγιέτ Ρον 
Χάµπαρντ σε όλες σας τις ενέργειες. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
     
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εγκεκριµένα κονδύλια για οποιονδήποτε επαγγελµατία. Σε περίπτωση 
ανάγκης συντονιστείτε µε την Εκτελεστική Επιτροπή και επιλύστε την µε πολιτική. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
3. Υποβάλλετε για έγκριση µία αίτηση "Ολοκληρωµένης Εργασίας Προσωπικού" για οικονοµική 
βοήθεια στην ∆ιεθνή Ένωση Σαηεντολόγων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
[∆ηλαδή, η ∆ιεθνής Ένωση Σαηεντολόγων (IAS) που συνεργάστηκε µε το τουρκικό λόµπυ των ΗΠΑ κατά 
της Γερµανίας, χρηµατοδότησε την όλη εκστρατεία Snow White εναντίον της Ελλάδας]  
    
4. ∆ιατηρείστε συνέχεια την ασφάλεια. Κράτησε το γραφείο και φακέλους σου κλειδωµένους όταν δεν 
βρίσκεσαι στον χώρο. Μην επιτρέψεις την πρόσβαση στο γραφείο σου σε µη εξουσιοδοτηµένο 
προσωπικό και ενηµερώστε το προσωπικό και το κοινό πάνω σε µη εµπιστευτικά θέµατα. Αυτό 
περιλαµβάνει επίσης και την δηµιουργία χώρου έξω από το Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων για τους 
βοηθούς σου να εργάζονται. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
5. ∆ιατηρείστε την επικοινωνία µε τα Τµήµατα Ειδικών Υποθέσεων στις άλλες χώρες για ανταλλαγή 
δεδοµένων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
6. ∆ιατηρείτε τους δικηγόρους ενηµερωµένους για το τί συµβαίνει στην Αποστολή, για τις επισκέψεις 
που γίνονται, για τα δηµοσιεύµατα, για τις ευνοϊκές αποφάσεις, γεγονότα σε άλλες χώρες, κτλ ... 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
1. Ολοκληρώστε την Συλλογή ∆ηµοσίων Στοιχείων για τον Αλεβιζόπουλο. Αυτό περιλαµβάνει τις 
έρευνες των Καταστατικών στις διάφορες Ενώσεις µε τις οποίες σχετίζεται, τη χρηµατοδότηση αυτών 
των Ενώσεων, στοιχεία για τα ιδρυτικά µέλη, κτλ. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
2. Εγκαταστήστε γραµµές στην οµάδα Αντιθρησκευτικού Κινήµατος [= ΠΕΓ: Πανελλήνια Ένωση 
Γονέων] , ώστε να έχουµε προβλέψεις για τις πράξεις τους και να εντοπίσουµε αυτούς που σχετίζονται 
και να επεξεργαστούµε ατοµικούς χειρισµούς.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
[Ετοίµασαν µέχρι και διείσδυση για συλλογή πληροφοριών] 
    



3. Εγκαταστείστε την αναγκαία γραµµή για να εξακριβώσετε τον ακριβή ρόλο της Ειδικής Μονάδας 
για Παραθρησκείες µέσα στην Ασφάλεια (Γνωρίζουµε ότι βρίσκονται σ' επικοινωνία µε την εχθρική 
δηµοσιογράφο Νταγκουνάκη για παράδειγµα). 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
[∆ιείσδυση στην Κρατική Ασφάλεια] 
 
4. Βρείτε έναν έµπειρο ιδιωτικό ντέντεκτιβ, προσλάβετέ τον και ενηµερώστε τον. (Συµβουλές πρέπει 
να ληφθούν από τους δικηγόρους της τοπικής εκκλησίας και/ή µία αναφορά από έναν έµπιστο 
επαγγελµατία σε άλλη χώρα (ΗΠΑ, Ολλανδία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, κτλ). 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
5. Βρείτε έναν ιδιωτικό ντέντεκτιβ να ερευνήσει τον Αλεβιζόπουλο σχετικά µε τις προσωπικές του 
δραστηριότητες για να βρείτε παλιά και σύγχρονα εγκλήµατα στα οποία έχει ανάµιξη. Αυτό θα 
περιλαµβάνει την περίοδο των δραστηριοτήτων του στην Γερµανία και επίσης την κάλυψη των κενών 
[πληροφοριών] στην TT. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
6. Για ν' αναπτύξουµε τις ερευνητικές µας δυνατότητες, χρειάζεται να γίνει µία έρευνα για να βρούµε 
τί χρειάζεται για να καταγραφεί κάποιος ως ιδιωτικός ντέντεκτιβ ή ως δηµοσιογράφος στην Ελλάδα. 
Αυτή η έρευνα πρέπει να περιλαµβάνει την ανεύρεση του αν είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσουµε 
έναν ιδιωτικό ντέντεκτιβ ή έναν δηµοσιογράφο όσον αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης σε στοιχεία 
και την ασφάλεια (περιφρούρηση εκκλησίας). Η γνώµη των δικηγόρων της εκκλησίας πρέπει να 
ληφθεί γι' αυτό. Αν αυτό δεν περιλαµβάνει πολύ επιπλέον χρόνο και απαιτήσεις (3 χρόνια σπουδών και 
τα σχετικά), θα πρέπει να βρεθεί ένα ζευγάρι έµπειρων εθελοντών που θα µπορέσουν να καταγραφούν 
ως ιδιωτικοί ντέντεκτιβ/δηµοσιογράφοι. Μετά θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δηµοσιογράφοι / 
ερευνητές του Freedom [= η εφηµερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Εκφρασης" του ΚΕΦΕ].  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
7. Κάντε µία Έρευνα για ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση και γραµµές επικοινωνίας στη 
δηµοσιογραφία, Μέσα Ενηµέρωσης, ακτιβισµό / λόµπινγκ, εταιρίες ∆ηµοσίων Σχέσεων, 
επιστηµονικές Επιτροπές, φαρµακευτικές εταιρίες και στην Πολιτική. (∆ες το Πρόγραµµα 
εγκατάστασης γραµµών πρόβλεψης). 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
[∆ιείσδυση σε όλους αυτούς τους χώρους και τοποθέτηση χαφιέδων] 
 
8. Μέσω της ανεύρεσης γραµµών επικοινωνίας µέσα στον Ελληνικό κλήρο, βρείτε ποιές ακριβώς είναι 
οι σχέσεις του µε τα µέλη της Ιεράς Συνόδου, ποιοί τον υποστηρίζουν, ποιοί τον αντιπαθούν. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
[∆ηµιουργία διχόνοιας µέσα στην Εκκλησία, εκµεταλλευόµενοι προσωπικές διαφορές.]  
 
9. ∆ιευκρινίστε τον ακριβή ρόλο του υπεύθυνου ∆ηµοσίων Σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
καθορίστε πώς θα µπορούσε να γίνει σύµµαχος. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
10. Χρησιµοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε για να εκθέσετε τις δραστηριότητες του ιερέα σε 
εθνικής κυκλοφορίας εφηµερίδες µέσω των ήδη υπαρχουσών γραµµών. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
11. Ενηµερώστε [µε καινούρια στοιχεία]  το Πακέτο Νέκρωσης για τον Αλεβιζόπουλο και προωθήστε 
το σε οποιοδήποτε πρόσωπο που χρειάζεται να ενηµερωθεί για τις πραγµατικές δραστηριότητές του. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
[Άρα έχουν την Πολιτική Νέκρωσης αν και δηµόσια ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πια.] 
 
12. Καλλιεργήστε οποιαδήποτε γραµµή στον προβλεπόµενο διάδοχο του Σεραφείµ, ώστε να 
τροφοδοτηθεί µε τα σωστά στοιχεία. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      



[Από το 1995 δηλαδή, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις της διαδοχής και ετοιµαζόντουσαν.]  
 
13. ∆είτε µε τον Αλεξίου πώς θα µπορούσε να επιταχυνθεί η µελέτη των βιβλίων του Αλεβιζόπουλου. 
Όταν γίνει διαδώστε την στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
14. Λάβετε ένα αντίγραφο των διαµαρτυριών στη µαύρη λίστα που ο Αλεξίου θέλει να υποβάλλει 
αφού επιστρέψει από διακοπές. Βεβαιωθείτε ότι θα τις υποβάλλει. Καθορίστε µαζί του και/ή τους 
φίλους του πώς θα µπορούσε να ισχυροποιηθεί και τί είδους στοιχεία θα χρειαστούν ακόµη. Αν 
χρειαστούν, δείτε πώς θα µπορούσαµε να τα βρούµε και δώστε τα σ' αυτόν. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
      
15. Μελετήστε το τελευταίο βιβλίο του ιερέα µε τον δικηγόρο της UMan και εφαρµόστε τις συµβουλές 
του για τον χειρισµό. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
16. Να µελετηθεί από τον δικηγόρο Κούρτη, λάβετε τη συµβουλή του και εφαρµόστε την. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
17. Ετοιµάστε ένα Πακέτο Νέκρωσης ειδικά για το τελευταίο βιβλίο του Αλεβιζόπουλου και 
προωθήστε το στα ενδιαφερόµενα τερµατικά. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
[∆ηλαδή, χρησιµοποιούν άλλους για ρίξιµο λάσπης.] 
 
18. Προσεκτικά συλλέξτε όλες τις ενηµερώσεις για τις παρεµβάσεις του Αλεβιζόπουλου στις 
οικογένειες και βάλτε το ενδιαφερόµενο µέλος του προσωπικού/κοινού να υποβάλλει διαµαρτυρία 
εναντίον του και/ή της Τουλούπη, κτλ. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
[Χρησιµοποιούν τα νόµιµα δικαιώµατα του µέλους εναντίον αντιπάλων.  Υποχρεώνουν το µέλος να τους 
εκχωρήσει τα δικαιώµατά του, εντελώς παράνοµα αφού η ∆ικαιοσύνη απαιτεί ο ίδιος ο πολίτης να 
ξεκινάει τη διαδικασία από δική του πρωτοβουλία. Στην Αναφορά Αγγελή περιγράφεται περίπτωση 
Έλληνα της Γερµανίας που πιέστηκε να κινηθεί εναντίον του εισαγγελέα Αγγελή αν και δεν ήθελε]. 
 
19. Γράψτε ένα ξεχωριστό πρόγραµµα χειρισµού για την Τουλούπη και  εφαρµόστε το. (Αυτό 
περιλαµβάνει την εγκαθίδρυση γραµµής προς αυτήν και συλλογή πληροφοριών γι' αυτήν, που θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να την πείσουν να σταµατήσει να επιτίθεται στην εκκλησία). 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
20. Παρακολουθήστε τη διαµαρτυρία που υποβλήθηκε από την Ντόρα εναντίον του Αλεβιζόπουλου 
και της Τουλούπη, ώστε να υποβληθούν κατηγορίες εναντίον τους. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
21. Παρακολουθήστε τις διαµαρτυρίες που υποβλήθηκαν από τη Βάσω, τον Ηλία και το ΚΕΦΕ 
εναντίον των γονέων της Ντόρας και του ΤΗΛΕΤΩΡΑ ώστε να υποβληθούν κατηγορίες εναντίον τους. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
22. Σε συντονισµό µε το Γραφείο Επικοινωνίας Χάµπαρντ και τον Qual  [= Κλάδος 5] βεβαιωθείτε ότι 
οι καταστάσεις Πιθανών Πηγών Προβληµάτων Τύπου C επιλύονται. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
23. Βάλτε µία γραµµή αντίληψης να λειτουργεί γύρω από το δικαστήριο. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 
[∆ιείσδυση στη ∆ικαιοσύνη. Σε ποιόν βαθµό το πέτυχαν;] 
 
24. Προετοιµάστε και συµµετάσχετε στα Συνέδρια που οργανώνει  η ΠΑΝΙΦΕ τον Οκτώβριο και 
∆εκέµβριο. ∆ιορθώστε και βεβαιώστε τις οµιλίες του Θεοδώρου [δικηγόρος Αθανάσιος Θεοδώρου, 



συνεργάτης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης Α. Παπαληγούρα και εκπρόσωπος του Υπουργείου σε Εθνική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων!!!] σε σχέση µε τις Σειρές ∆ηµοσίων Σχέσεων του Λαφαγιέτ Ρον 
Χάµπαρντ. Βρείτε την ευκαιρία µ' αυτά τα Συνέδρια να εγκαταστήσετε το µέγιστο των γραµµών 
επικοινωνίας µε τους υπεύθυνους ∆ηµοσίων Σχέσεων και τους δικηγόρους των θρησκευτικών, 
φιλοσοφικών και οµάδων Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
      
["Προετοιµάστε". Η Σαηεντόλοτζυ τα ετοίµαζε. Η ΠΑΝΙΦΕ του δερβίση Τάκη Αλεξίου έδιναν την 
κάλυψη. Στην Αναφορά του εισαγγελέα Αγγελή αναφέρεται και συζήτηση για χρηµατοδότηση των 
Συνεδρίων από το ΚΕΦΕ]. 
 
25. Κάντε, κατά µέσον όρο, 4 επιτυχηµένες επισκέψεις κάθε εβδοµάδα σε πρόσωπα Υπουργείων, 
Νοµαρχίας, ΙΚΑ, Εφορίας, Αστυνοµίας, ... 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
26. Εγκαταστήστε και καλλιεργήστε γραµµές επικοινωνίας στον χώρο των οµάδων Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
27. ∆ηµιουργήστε την καµπάνια SNTD µέσω της εκτέλεσης του προγράµµατος SNTD.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
28. Κάντε κάθε εδοµάδα ένα τουλάχιστον πρόγραµµα "Καθαρισµός των Πάρκων". Τραβήξτε καλές 
φωτογραφίες απ' αυτό και γνωστοποιήστε αυτή την ενέργεια. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
[Κοινωνικό πρόγραµµα όχι για κοινωνικό καλό, αλλά για ∆ηµόσιες Σχέσεις.] 
 
29. Οργανώστε δραστηριότητες όπου οι Σαηεντολόγοι πηγαίνουν και φυτεύουν νέα δέντρα στους 
λόφους που κάηκαν πρόσφατα. Προσελκύστε κάλυψη από τα Μέσα Ενηµέρωσης. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
[Πάλι ∆ηµόσιες Σχέσεις]. 
 
30. Σε συνεργασία µε τον/την Εκτελεστικό Γραµµατέα του Γραφείου Επικοινωνίας Χάµπαρντ στην 
Αποστολή Αθήνας µεταφράστε στα Ελληνικά το φυλλάδιο "Ο δρόµος για την Ευτυχία" και τυπώστε 
το. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
31. Ως τµήµα των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Επέκτασης Καθαρού "κλείστε" έναν υπεύθυνο, ο 
οποίος θα αναλάβει τη διανοµή του φυλλαδίου και θα οργανώσει εκδηλώσεις του προγράµµατος "Ο 
δρόµος για την Ευτυχία". 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
32. Τυπώστε και κυκλοφορήστε το πρώτο έντυπο FREEDOM [= η εφηµερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
Εκφρασης" του ΚΕΦΕ] . 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
33. Ετοιµάστε και κυκλοφορήστε ένα ανά 2 µήνες, στο οποίο θα γνωστοποιούνται οι δραστηριότητες 
των Σαηεντολόγων στην Ελλάδα και θα εκτίθενται τα σάπια σηµεία της Ελληνικής κοινωνίας. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
[Συκοφάντηση της Ελλάδας όχι για βελτίωση, αλλά για κάλυψη της Σαηεντόλοτζυ. Χρησιµοποιούν τη 
"σαπίλα" των άλλων για να καλύψουν τη δική τους.] 
 
34. Μέσω του φίλου/πελάτη του δικηγόρου Θεοδώρου, δηµοσιεύστε επίσης θετικά άρθρα σχετικά µε 
τη Σαηεντολογία σε Ελληνικές εφηµερίδες. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 



 
35. Επεξεργαστείτε και υποβάλλετε διαµαρτυρίες/αγωγές εναντίον των εφηµερίδων που δηµοσίευσαν 
αρνητικά άρθρα και αρνήθηκαν να κάνουν διόρθωση. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
36. Σε συντονισµό µε την Εκτελεστική Επιτροπή βάλτε το Λογιστήριο/Ταµείο  της Αποστολής να 
λειτουργεί σύµφωνα µε την Πολιτική του Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ και τοποθετήστε έναν Γραµµατέα 
Λογιστηρίου/Ταµείου. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
37. Εκτελέστε το πρόγραµµα νοµικών στοιχείων-παρεκλίσεων:  
 
 α. Βάζοντας σε τάξη τα εταιρικά βιβλία. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 β. Τυπώνοντας και χρησιµοποιώντας τα νέα τιµολόγια. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  
 γ. Τυπώνοντας και χρησιµοποιώντας τις αποδείξεις εξόδων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 δ. Αυξάνοντας τις τιµές των δωρεών για υπηρεσίες. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
[" ∆ωρεές" για αγορά υπηρεσιών. Έτσι καλύπτουν την κερδοσκοπία.] 
 
 ε. Εφαρµόζοντας τον ΦΠΑ στις υπηρεσίες. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 στ. Εφαρµόζοντας την παρακράτηση χρηµατικού ποσού για  Κοινωνική Ασφάλιση για όλο το 
προσωπικό. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 ζ. Εφαρµόζοντας πλήρως το σύστηµα µελών. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 η. Γράφοντας το ΚΕΦΕ στην Εφορία για την πώληση Ηλεκτρόµετρων. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
38. Ετοιµάστε την πρώτη ετήσια πληρωµή ποσοστών στις ∆ιεθνείς Σαηεντολογικές Αποστολές ν' 
αναγνωριστεί από την Εφορία ως δωρεά και κάντε την πληρωµή. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
[Οµοίως, χρησιµοποίηση "δωρεών"  για κάλυψη οικονοµικών δοσοληψιών.] 
 
39. Τροποποιήστε το Καταστατικό της Αποστολής να ευθυγραµιστεί µε την πολιτική.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
40. Υποβάλετε το Καταστατικό στο ∆ιεθνές Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων για να περάσει τον έλεγχο 
έγκρισης CSW [= " Ολοκληρωµένη Εργασία Προσωπικού", που µετά είτε γίνεται δεκτή είτε 
απορρίπτεται].  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
41. Ολοκληρώστε την πραγµατογνωµοσύνη για τη Σαηεντολογία σαν θρησκεία. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
42. Κάντε τις έρευνες σχετικά µε τον τρόπο εγκατάστασης της Αποστολής Αθηνών στην Ελλάδα σαν 
Εκκλησία. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
43. Ετοιµάστε την αίτηση και στείλτε την για έγκριση. 



 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
44. Αφού εγκριθεί η αίτηση, υποβάλλετέ την. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
45. Βάλτε τους δικηγόρους να µιλήσουν στην Οικονοµική Αστυνοµία για να µάθουν τα αποτελέσµατα 
της έρευνάς τους. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
46. Βάλτε τους δικηγόρους να συναντήσουν τον Εισαγγελέα για να µάθουν τη στάση και τις προθέσεις 
του σ' αυτή την υπόθεση. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
47. Αν έχει πρόθεση να υποβάλλει ποινικές κατηγορίες, βάλτε τους δικηγόρους να τον χειριστούν 
δίνοντάς του τα σωστά στοιχεία και κάνοντάς τον ν' απορρίψει την υπόθεση. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
48. Συνθήκη:  Αν υποβληθούν κατηγορίες, πάρτε ένα αντίγραφο του Φακέλου της υπόθεσης και 
ετοιµάστε ένα ξεχωριστό πρόγραµµα για τον χειρισµό της υπόθεσης και εκτελέστε το. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
49. Περάστε τις διορθώσεις του Ελληνικού Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων από το ∆ιεθνές Γραφείο 
Ειδικών Υποθέσεων για έγκριση CSW [= Ολοκληρωµένη Εργασία Προσωπικού].  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
50. Βάλτε την υπεύθυνη του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων να ενηµερωθεί περιληπτικά.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
51. Περάστε την υπεύθυνη του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων µέσα από τα στάδια εγκαθίδρυσης 06 
(Est 06) της Σειράς 16.  
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
52. Περάστε την υπεύθυνη του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων µέσα από όλα τα θέµατα της θέσης της. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
53. Περάστε την υπεύθυνη του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων µέσα από το στάδιο Est0. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
54. Βάλτε την υπεύθυνη του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων να ολοκληρώσει το πόστο Μαθητή. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
55. Τοποθετήστε τον πρώην υπεύθυνο του Τµήµατος Ειδικών Υποθέσεων ως Αξιωµατικό Ερευνών. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
56. Περάστε τον µέσα από το στάδιο Est0. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
57. Περάστε τον µέσα από όλα τα θέµατα της θέσης του. 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Στόχος παραγωγής: 3 µήνες 
 
Πολύ αγάπη, Marie Fransuaz και Evelyn στο Ελληνικό Τµήµα Ειδικών Υποθέσεων. 
 
[Στη µη τροποποιηµένη έκδοση της 26 Αυγούστου 1995  µε αριθµό της ∆/νσης Εγκληµ. Ερευν.  000984-
000990 υπάρχουν 53 λειτουργικοί στόχοι]. 
 
 



Στο ακόλουθο απόσπασµα από κατασχεµένο έγγραφο αποκαλύπτεται η 
διείσδυση της Σαηεντόλοτζυ στο περιβάλλον ηγετικών προσωπικοτήτων και ότι η 
Σαηεντόλοτζυ έχει συγκεκριµένη, θεσµοθετηµένη πολιτική που επιτρέπει στο µέλος της 
να διατηρεί την ανωνυµία του και να παραµένει σε τέτοια περιβάλλοντα ηγετών. Άσχετα 
αν τα γεγονότα ισχύουν όπως παρουσιάζονται στο εσωτερικό έγγραφο της Σαηεντόλοτζυ 
(δεδοµένου ότι ο συγγραφέας του κάνει λάθος σε άλλο σηµείο), ο Σαηεντολόγος που δίνει 
αναφορά πιστεύει ότι ισχύουν και τα αναφέρει µόνο στη Σαηεντόλοτζυ. Αυτή η διευκρίνιση 
είναι απαραίτητη διότι αναφέρονται γνωστά πρόσωπα στην ελληνική πολιτική σκηνή, όπως ο 
Μιλτιάδης Έβερτ, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Προεδρίας και είχε την ΕΥΠ υπό την 
επίβλεψή του. Σε άλλο σηµείο παρουσιάζεται η επέµβαση της CIA για να κλείσει το τµήµα 
αντικατασκοπίας της ΕΥΠ που παρακολουθούσε τη δράση οργανώσεων όπως η 
Σαηεντόλοτζυ ώστε να εντοπιστούν πιθανές ενέργειές τους που δεν συµβάδιζαν µε τους 
δεδηλωµένους σκοπούς τους. Είναι µία πτυχή της κατασκοπευτικής δραστηριότητας υπό µη 
επίσηµη διπλωµατική κάλυψη (NOC: Non Official Cover). Εκτιµώ ότι η οργάνωση θα ήθελε 
να στήσει µία υπόθεση ώστε να ασκηθεί πίεση στον πολιτικό προϊστάµενο της ΕΥΠ για να 
περιορίσει από τότε την ΕΥΠ. Αυτό δεν κατέστη δυνατό επί θητείας Έβερτ αλλά µε την 
επόµενη κυβέρνηση µέσω της επέµβασης της CIA όπως αποκαλύπτει άλλο έγγραφο, τόσο για 
την ΕΥΠ όσο και για την Κρατική Ασφάλεια. Το ακόλουθο έγγραφο εκτιµώ ότι ήταν µία 
σχετική προσπάθεια που έγινε λίγα χρόνια πριν από την επέµβαση της CIA και δεν πέτυχε, 
ίσως και διότι ο Κώστας Τριανταφύλλου που το υπογράφει, δηµιούργησε άλλη οµάδα-
αποστάτη και αποµακρύνθηκε από τη Σαηεντολογία. Κατά τη δίκη των Σαηεντολόγων το 
1999 για τέτοια «φακελώµατα» πολιτικών, δηµοσιογράφων, ιερέων, κλπ οι συνήγοροι 
υπεράσπισης των Σαηεντολόγων Ανδρέας Λοβέρδος (µετέπειτα Υφυπουργός Εξωτερικών 
στην κυβέρνηση Σηµίτη) και Γεώργιος Μαύρος (που σκοτώθηκε στο ατύχηµα µε το 
ελικόπτερο Σινούκ) σχολίασαν µία σχετική ερώτηση. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν 
ενηµερώθηκε (ούτε κλήθηκε ως µάρτυρας κατηγορίας) τόσο ο Μιλτιάδης Έβερτ όσο και ο 
Αντώνης Σαµαράς και δεκάδες άλλοι που αναφέρονταν στα κατασχεµένα έγγραφα. Οι δύο 
συνήγοροι των Σαηεντολόγων, Λοβέρδος και Μαύρος, εξέπληξαν τους πάντες λέγοντας 
ότι προφανώς δεν είδαν κάτι µεµπτό ή δεν ήθελαν να έρθουν !!!  Αυτό δεν ισχύει διότι το 
Συµβούλιο Εφετών είχε αποφασίσει να κληθούν όλοι όσοι φακελώθηκαν, αλλά κάποιοι 
παραβίασαν την απόφαση του Συµβουλίου και κάλεσαν πολύ λιγότερους µάρτυρες. Συνεπώς, 
υπάρχει «κλίµα παραδικαστικού κυκλώµατος» που δεν επέτρεψε τη διαλεύκανση των 
σηµαντικότερων πτυχών της Σαηεντολογικής δράσης και δηµιουργίας δικτύων. 

Ορισµένα σηµεία είναι δυσνότητα στο ακόλουθο έγγραφο και ίσως να υπήρξαν 
προηγούµενα και επόµενα έγγραφα που  θα ξεκαθάριζαν την κατάσταση:  
 
 
 
  [Σφραγίδα ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών  1977 – 1979] 
 
Ο Μιλτιάδης Έβερτ είχε µία Mercedes, αλλά δεν ήθελε να πληρώσει φόρους, έτσι έκανε ένα 
ψεύτικο δώρο σ' έναν φίλο του, τον Χρήστο Φύσσα, ένα µέλος-κλειδί της Νέας ∆ηµοκρατίας. 
Ο ∆ηµητροκάλλης, πατέρας του προσώπου που δικάζεται για φόνους (ως µέλος µίας οµάδας 
σατανιστών), ήταν υπεύθυνος για όλες τις οικονοµικές δοσοληψίες που περιελάµβαναν 
δωρεές µελών του  κόµµατος προς το κόµµα. Ο Έβερτ και ο Φύσσας του εµπιστεύθηκαν 
αυτή τη θέση ώστε, µε τη συνεργασία του Χαλικιά, να µεταφέρει αυτά τα χρηµατικά ποσά σε 
προσωπικούς λογαριασµούς των τεσσάρων προαναφερθέντων. 
[Είναι αµφίβολο αν ο εν λόγω ∆ηµητροκάλλης είχε σχέση µε τον σατανιστή. Εδώ φαίνεται ότι η 
Σαηεντόλοτζυ κάνει λάθος] . 
Και τώρα είναι προφανές ότι ο πατέρας ∆ηµητροκάλλης επειγόταν να φτιαχτεί και αποδειχτεί 
από µία πλεκτάνη [... ;]   Πόσο αναξιόπιστος και ανεύθυνος σε περίπτωση που άνοιγε το 
στόµα του σχετικά µε το όλο θέµα;  
Από: Τόσο αναξιόπιστος και ανεύθυνος που µπορεί να είναι ο πατέρας ενός σατανιστή φονιά. 
Σηµειώστε ότι ο πατέρας Αλεβιζόπουλος, σύµφωνα µε ένα άρθρο που δηµοσιεύθηκε στην 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ήταν ο πρώτος ανάµεσα στους Έλληνες ιερείς που 



συγχώρεσε τις αµαρτίες του υιού ∆ηµητροκάλλη [αυτό είναι ευνόητο και χριστιανικότατο για 
κάποιον ιερέα απέναντι σε κάποιον που µετανόησε].  
… 
… 
… 
Για να γυρίσουµε στο θέµα της Mercedes, ο Φύσσας και ο Έβερτ έπρεπε να κάνουν 
συγκεκριµένες ενέργειες για να καλύψουν την υπόθεση: 
1. Έπρεπε ν' αλλάξουν τον κωδικό αριθµό της µηχανής και να φτιάξουν έναν ψεύτικο. Αυτό 
έγινε από έναν γνωστό εισαγωγέα αυτοκινήτων, που ονοµάζεται Παρίσσης, ιδιοκτήτη 
εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων, του θεάτρου ΠΕΡΟΚΕ κτλ.  
2. Η ψευδής µετατροπή του αριθµού της µηχανής έγινε σε ένα γκαράζ κοντά  στο θέατρο 
ΠΕΡΟΚΕ, .....; 
3. Έπρεπε να βρουν ένα πρόσωπο για να κάνει όλες τις νόµιµες ενέργειες λαµβάνοντας όλη 
την ευθύνη, ώστε  
4. να εξασφαλιστεί ότι το θέµα δεν θα έφτανε ποτέ στη δηµοσιότητα. 
Το πρόσωπο που χρησιµοποιήθηκε γι' αυτό το σκοπό  και ανέλαβε πάνω του όλες τις 
ευθύνες, είναι ο Χρήστος Ματσάκης, ένας δικηγόρος (∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρίτου 15, 106 73 
Αθήνα. Τηλ. 3633898, 3614369). Οδηγήθηκε σε κατάσταση Πιθανής Πηγής Προβληµάτων 
όταν αντιλήφθηκε τί έκανε. Προσπάθησε να επιλύσει το θέµα µε τον ∆ηµήτρη Καρτσούνη 
εκείνη την περίοδο, αλλά τροµοκρατήθηκε τόσο πολύ από τον ∆ηµήτρη που απέκρυψε το 
θέµα τελείως. Το µοναδικό θέµα που ανέφερε ήταν ότι η µητέρα του ήταν ανταγωνιστική 
απέναντί του, όταν έµαθε ότι ήταν σαηεντολόγος. Απείλησε να µηνύσει το ΚΕΦΕ για 
προσηλυτισµό πάνω στη βάση ότι διανέµουν το Τεστ Οξφόρδης. Το αποτέλεσµα του να µην 
πει τίποτα στον Εκτελεστικό Αξιωµατούχο της Αποστολής Αθηνών ∆ηµήτρη Καρτσούνη 
είναι το ότι µέχρι τώρα ήταν Πιθανή Πηγή Προβληµάτων και δεν επικοινώνησε το θέµα σε 
κανέναν. 
Σήµερα είδα τον Ματσάκη και µετά από δύο ώρες χειρισµού είχε πλήρη αντίληψη και Πολύ 
Καλούς Ενδείκτες ότι µπορούσε να χειριστεί την κατάσταση εφαρµόζοντας συνθήκες 
τεχνολογίας στα δυναµικά του. 
Θυµηθείτε ότι θέλει ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Υπάρχει πολιτική του Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ που 
προστατεύει αυτόν και το δικαίωµά του για ανωνυµία. Θέλει να έρθει στον Θαλάσσιο 
Οργανισµό όταν χειριστεί την κατάστασή του Πιθανής Πηγής Προβληµάτων.  
[Ποιάν άλλη απόδειξη χρειάζεται κάποιος για δει τον κίνδυνο εθνικής ασφάλειας και 
επιχειρηµατικής ασφάλειας; Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για κατασκόπους NOC. Έτσι η 
Σαηεντόλοτζυ µπορεί να κάνει διείσδυση σε επιχειρήσεις, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, στο περιβάλλον 
ηγετών, ηγετών γνώµης και κάθε ανθρώπου-κλειδί, σ' εφαρµογή της συγκεκριµένης πολιτικής 
του Χάµπαρντ. Η ύπαρξη µετωπικών οργανώσεων όπως η UMAN, ABLE, CCHR κτλ, που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων, εκπαίδευσης, ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
κτλ, επιτρέπει στη Σαηεντόλοτζυ την ευκολότερη διείσδυση σ' αυτούς τους χώρους]. 
Αυτές οι πληροφορίες µου δόθηκαν σήµερα στην πιτσαρία Corner στην γωνία Αλεξάνδρας & 
Πατησίων από τον Χρήστο (Chris) Νασσάκη και µεταξύ 5 και 8 µµ. 
 
    Αυτά είναι αληθινά  
    Ν. Κώστας Τριανταφύλλου 
 

Ο  Κώστας Τριανταφύλλου είναι το πρόσωπο της ∆ιεθνούς Αισθητικής που 
αναφέρεται σε άλλο  έγγραφο και στην Αναφορά Αγγελή ότι  δηµιούργησε την 
αποστατήσασα οµάδα και διαγράφηκε. Στη δίκη του 1999 η Σαηεντόλοτζυ ισχυρίστηκε  ότι 
διαγράφηκε  επειδή έκανε όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά το έγγραφο την διαψεύδει. 
∆ιαγράφηκε λόγω της αποστατήσασας οµάδας. 
 


