
 

Oberoende Förklaring 

Mitt namn a r Lakis Agrogiannis. 

Jag och min fru, Marlene Agrogiannis, har varit 

oberoende sedan februari 2010. Vi gjorde det da  klart fo r 
Scientologikyrkan att vi var oberoende och tog avsta nd 

fra n den, och att vi inte la ngre aktivt eller passivt gav sto d 

till Miscavige.  

Men eftersom den fria zonen med na gra undantag inte 
vet om va rt oberoende, sa  ta nkte jag sprida den nyheten, 

och jag bo rjar med kswsverige och Stefans sida. 

Vi har varit inaktiva i Scientologikyrkan, med na stan 

ingen kontakt alls, sedan mitten av 80-talet. Redan 1982 
ma rkte jag tendenser till vad som sedan blev ett 

Frankensteins monster.  

Jag a r inte mycket fo r kyrkor i allma nhet, men filosofi 

och L. Ron Hubbards teknologi a r en annan sak. Hubbards 
teknologi a r va rdefull om den anva nds ofo ra ndrad och med 

gott syfte. 

Trots att vi var inaktiva, var det fel att inte visa var vi 

stod, fo r de kunde behandla oss som en mo jlig 
medlem/kund na r vi ideologiskt, ka nsloma ssigt och 

ma lma ssigt inte hade na gonting gemensamt. 

Droppen var na r de bo rjade ringa, maila, skriva, och 

t.o.m. beso ka, oavbrutet och ville sa lja det ena efter det 
andra till oss, ha nsynslo st och oansvarigt. De misslyckades, 



och vi fick upp o gonen och sa g att vi ma ste ta ansvar fo r 

vad vi vill och fo r vad vi vill sto dja. 

Idag, 2½ a r efter va rt oberoende, a r vi mycket glada 

fo r va rt val, a r mycket lyckligt engagerade i arbete och 
diverse projekt, och va rt ra d till de beroende a r: Bryt med 

Miscaviage, men beha ll L. Ron Hubbard. 

Vi va rdesa tter allra ho gst att vara fria, att ta nka 

sja lv(sta ndigt) och att ha valmo jligheter. 

 

Lakis och Marlene Agrogiannis 

 


