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Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ 
ΜΕ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

'Η διείοδυοη της Σαηεντολογίας οτά κέντρα 
έξουοίας της χώρας μας εχει δημιουργήοει οοβα- 
ρά προβλήματα οτήν έλληνική κοινωνία. ’Εκτός 
από τά οικογενειακά δράματα πού εχουν δη- 
μιουργηθεί από μέλη οικογενειών πού οτρατολο- 
γήθηκαν ο’ αυτήν, η Σαηεντολογία πρωτοοτάτη- 
οε οτή δημιουργία του διχαομου πού έξαπολύθη- 
κε έναντίον της κοινωνίας μας καί εχει ώς 
πρώτο οτόχο τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκληοία.

Τό έρώτημα πού ουνεχώς διατυπώνεται είναι 
«Τί κρύβεται από πίοω» καί «Ποιοί οτηρίζουν» 
τέτοιες όργανώοεις του όργανωμένου έγκλήμα- 
τος. Τά ακόλουθα οτοιχεία πιοτεύω ότι θά φω- 
τίοουν τούς χώρους τούς όποίους έξυπηρετεί η 
λειτουργία τέτοιων όργανώοεων καί θά οκιαγρα- 
φήοουν τό μέγεθος του νεοταξίτικου «παιχνι- 
διου» εις βάρος τών κοινωνιών. Μέοα ο’ αυτό τό 
«παιγνίδι» έντάοοεται καί η διαβρωτική δράοη 
τών έν λόγφ όμάδων.

Ξέπλυμα Ίσχύοc

Είναι αρκετά γνωοτό τό λεγόμενο ''ξέπλυμα 
χρημάτων”, πού αποτελεί τή μετατροπή τών 
κερδών μίας έγκληματικης (καί γενικά παράνο-
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μης) δραοτηριότητας οέ χρήματα από φαινομε
νικά νόμιμη πηγή, μέοα από έταιρίες καί όμά- 
δες πού χρηοιμοποιουν τίς νόμιμες η νομότυπες 
δραοτηριότητές τους, γιά νά ντύοουν μέ νομιμό
τητα τό παράνομο καί βρώμικο χρημα καί ν’ 
αποκρύψουν τήν πραγματική προέλευοή του.

'Ομοίως, άν ενα Κράτος η 'Υπηρεοία του η 
μία όργάνωοη κ.τ.λ. προοπαθήοει νά διοχετεύοει, 
απροκάλυπτα, οτρατηγική ιοχύ η παρέμβαοη οέ 
ενα άλλο, αυτή όπωοδήποτε θά θεωρηθεί ανεπι
θύμητη η βρώμικη καί η προοπάθεια θ’ αποτύ- 
χει. Έτοι, χρειάζεται κάποιο ''ντύοιμο” της ιοχύ- 
ος γιά νά ξεπλυθεί η πραγματική προέλευοή της, 
υπό τήν μορφή ένός προγράμματος πού θά προ
έρχεται από φαινομενικά άοχετη πηγή. Τά προ
γράμματα πρακτόρων NOC αποτελουν μία τέ
τοια μορφή. Αυτά αποτελουν μία ουγκαλυμένη 
(''ξεπλυμένη”) λειτουργία καταοκοπείας μέ πρά
κτορες (HYMINT), όπου η ιδιότητα του πράκτο
ρα ξεπλένεται από τήν ιδιότητα του οτελέχους 
της έπιχείρηοης η του μέλους όργανιομου, κ.τ.λ.

Μία έξτρεμιοτική όργάνωοη, όπως η Σαηε- 
ντόλοτζυ μπορεί νά χρηοιμοποιηθεί γιά ξέπλυμα 
ιοχύος ''φιλοξενώντας” καί έκτελώντας προγράμ
ματα τρίτων ώς δικά της. Δηλαδή, η νόμιμη η 
νομότυπη λειτουργία καί δραοτηριότητά της ξε
πλένει τήν παράνομη, ανεπιθύμητη η βρώμικη 
δραοτηριότητα του τρίτου, ουγκαλύπτοντάς του 
αυτή τή δραοτηριότητα. Τό πρόγραμμα αλλαγης

μένα οτό βιβλίο ''Παιδεία καί Τρομοκράτες” του 
Χάρη Λαμπίδη, ’Αντίφωνον 1990.

Καταργήθηκε ενα βαοικό έργαλείο Διαπαιδα- 
γώγηοης, ό Παιδαγωγικός Μυθος, τό Παραμυθι 
ώς μάθημα καί είχαμε μιά πλούοια 'Ελληνορθό- 
δοξη παράδοοη μέ τούς μύθους του Αιοώπου, μέ 
τόν Μπάρμπα-Στάθη του Λέοντα Μελά, μέ τά

παιδικά της Πηνελόπης Δέλτα, της ’Αντιγόνης 
Μεταξά, τίς παιδικές έκδόοεις τών ’Ορθοδόξων 
’Οργανώοεων κ.λ.π. 'Η έπίοημη κρατική ’Εκπαι- 
δευτική Πολιτική εθεοε έπίοημα οτό περιθώριο 
αυτό τό μάθημα μέ τόν αναπροοανατολιομό της 
Παιδείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα καί τερά- 
οτια υπαρξιακά κενά. (Συνεχίζεται)
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του Συντάγματος καί ό περιβόητος ''χωρισμός 
’Εκκλησίας-Κράτους” εχει όλα τά χαρακτηριστι
κά ένός ξένου προγράμματος πού άναλήφθηκε 
άπό τό Σαηεντολογικό ΚΕΦΕ καί έκτελέστηκε 
''έκτός Σαηεντολογικου έδάφους” μέσα άπό τή 
''διαθρησκευτική όμάδα” πού οργάνωσε ό «δερ
βίσης» κ. Τάκις ’Αλεξίου. ’Ακόμη, οί ''θεραπείες” 
πού λέγεται ότι πετυχαίνει σέ πρώην κομμουνι
στικές χώρες, θά μπορουσαν άνετα νά είναι πει
ράματα τρίτων, πού έκτελεί η ίδια καί τά πα
ρουσιάζει ώς ''θρησκευτική θεραπεία”.

Μία Μυστική 'Υπηρεσία μπορεί νά χρησιμο
ποιήσει διάφορες οργανώσεις μέσφ τών όποίων 
διοχετεύει συγκαλυμένη ίσχύ καί παρέμβαση σέ 
μία χώρα. Δηλαδή διαιρεί τήν ίσχύ της σέ αυτές 
τίς οργανώσεις καί η συνισταμένη τών προγραμ
μάτων της καθεμίας, άποτελεί τήν έπίτευξη του 
στόχου της.

Αυτό εχει πλήρη άντιστοιχία στό ξέπλυμα 
χρημάτων. 'Ο ξεπλύνων διαιρεί τό χρηματικό πο
σό σέ μικρότερα (smurfing), τά όποία τοποθετεί 
στό οίκονομικό σύστημα, χωρίς νά προκαλέσει 
υποψίες, άφου δέν είναι ίδιαίτερα μεγάλα ποσά, 
άλλά καί γιά άσφάλεια, ώστε άν κάτι δέν πάει 
καλά, νά μήν χάσει τά πάντα. Στό δεύτερο στά
διο τά στρωματοποιεί, διοχετεύοντάς τα σέ ενα 
πολύπλοκο πλέγμα συναλλαγών, γιά νά δημιουρ- 
γηθεί ενας λαβύρινθος τών όδών μεταφοράς 
τους, πού έμποδίζει τόν έντοπισμό της άρχικης 
πηγης. Στό τρίτο στάδιο όλοκληρώνει τό ξέπλυ
μα, παρουσιάζοντας μία νόμιμη δικαιολόγηση 
γιά τήν προέλευσή τους.

Στό ξέπλυμα ίσχύος η διαίρεση της ίσχύος 
άποτελεί μία άποδόμησή της (όπως ενα μνημείο 
η κτίριο πού μεταφέρεται κομμάτι-κομμάτι σέ 
άλλη τοποθεσία) σέ διάφορες όμάδες, ώστε τό 
άποτέλεσμα τών έπιμέρους προγραμμάτων πού 
ξεπλένουν, νά στρωματοποιηθεί κομμάτι-κομμά- 
τι καί νά έπανοικοδομήσει τό όλοκληρωμένο έπι- 
θυμητό άποτέλεσμα.

''’Ακολούθησε τό χρημα καί βρίσκεις άκρη’’. 
Αυτό άποτελεί τό θεμέλιο στό ξεμπλέξιμο του 
λαβυρίνθου, στό ξέπλυμα χρημάτων. Γιά τό ξέ
πλυμα ίσχύος άκολουθουμε τήν ίσχύ γιά νά δουμε 
σέ ποιά ευρύτερα συμφέροντα έντάσσονται τά 
άποτελέσματα της λειτουργίας τών έξτρεμιστικών 
όμάδων, λατρειών, κ.τ.λ. Τά βασικότερα άποτελέ-

σματά τους είναι η διάβρωση καί διάρρηξη του 
κοινωνικου ίστου (κάτι σάν κοινωνικό καί πνευ
ματικό AIDS), η υπουλη διείσδυση στόν κρατικό 
μηχανισμό, η διάλυση της οίκογένειας καί η υπο
δούλωση πολιτών σέ άγνωστα ξένα κέντρα έλέγ- 
χου. "Ολα αυτά είναι γνωρίσματα της Νέας Τά
ξης Πραγμάτων, αυτου του παγκόσμιου Προ
κρούστη πού διαστρεβλώνει τήν πραγματικότητα 
καί κόβει καί ράβει τίς κοινωνίες.

'Η υποστήριξη καί συνεργασία μέ λατρείες 
καί «θρησκευτικές κινήσεις» πού δημιουργήθη- 
καν στίς ΗΠΑ, εχει έπίσης στρατηγικές καί πο
λιτισμικές αίτίες. Αυτοί οί κύκλοι ηγεσίας τών 
ΗΠΑ προσπαθουν νά δημιουργήσουν τεχνητή 
ίστορία καί βάθος πολιτισμου γιά τίς ΗΠΑ. Ά ν 
καί ό άμερικανικός λαός δέν εδειξε σημάδια ένό- 
χλησης, πού άποτελείται άπό πολλούς διαφορε
τικούς λαούς, ούτε έπειδή η ίστορία του είναι λί
γων μόνο αίώνων, έν τούτοις αυτοί πού άπο- 
φασίζουν γι’ αυτόν, πίσω άπό τήν πλάτη του, 
δημιουργουν τεχνητή ίστορία μέ τρόπο πού κα
ταστρέφει τήν ίστορία τών άλλων λαών.

'Ομάδες όπως η Σαηεντόλοτζυ, Μορμόνοι καί 
γενικά όσες είτε υποστηρίζουν τήν μετενσάρκω- 
ση είτε τίς «προφητείες» έγχώριων «προφητών», 
δίνουν στίς ΗΠΑ ίστορία χιλιετιών η όδηγουν 
στό συμπέρασμα ότι είναι γελοίο νά μιλουμε γιά 
μακρόχρονη ίστορία ένός λαου, άφου, γιά παρά
δειγμα, οί κατασκευαστές του Παρθενώνα, της 
'Αγίας Σοφίας, οί ηρωες του ’21 καί του ’40, τώ
ρα μπορεί νά είναι μετενσαρκωμένοι σέ βαπορά
κια ναρκωτικών, άλητες στίς γειτονιές της Νέ
ας 'Υόρκης, μισθοφόροι στή Λεγεώνα τών Ξένων 
η άκόμη στελέχη της CIA καί πιθανότατα κά
ποιος νά μετενσαρκώθηκε σέ πετεινό στά Μέγα
ρα. Έτσι, η όποιαδήποτε παράδοση καί ίστορι- 
κός δεσμός, μέ αυτό τό πρίσμα, φαίνεται ώς 
τουλάχιστον γελοίος.

Τά εγγραφα του ΚΕΦΕ πού κατασχέθηκαν 
άπό τόν είσαγγελέα κ. ’Αγγελη τό 1995, άποκα- 
λύπτουν μέχρι καί παρέμβαση της CIA (πρός 
όφελος της Σαηεντόλοτζυ καί άλλων λατρειών 
καί σεκτών) πού είχε ώς άποτέλεσμα νά κλείσει 
τό τμημα της ’Εθνικης 'Υπηρεσίας Πληροφοριών 
(ΕΥΠ/ΚΥΠ), τό όποίο παρακολουθουσε τέτοιες 
οργανώσεις, προφανώς (μεταξύ άλλων) καί γιά 
πιθανούς κατασκόπους NOC.


