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Αναγραφή του θρησκεύµατος στις αστυνοµικές ταυτότητες
∆ιαχωρισµός Εκκλησίας – Κράτους
«Ανεξάρτητες» Αρχές
Επιτροπές Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Τα ακόλουθα κατασχεµένα έγγραφα (κυρίως) από τρεις εισαγγελικές εφόδους
στα γραφεία του Σαηεντολογικού κέντρου ΚΕΦΕ το 1995, οριοθετούν σε κάποιο
βαθµό την κατάσταση, δεδοµένης της πολυπλοκότητάς της λόγω του εύρους τοµέων
στους οποίους εκτείνεται η διαβρωτική δράση της Σαηεντόλοτζυ.
Αποδεικνύουν, µεταξύ άλλων, ότι οι µεθοδεύσεις σχετικά µε τις ταυτότητες
(και η «αυθόρµητη» κινητοποίηση για διαχωρισµό Εκκλησίας-Κράτους) ξεκίνησαν
από εξωθεσµικούς στρατηγικούς χώρους ισχύος µε παρασκηνιακή οργάνωση και
συντονισµό από τη Σαηεντόλοτζυ και ότι δεν έγινε σεβαστή η συνταγµατική
απαίτηση για ανεξαρτησία της δηµόσιας διοίκησης και της κυβερνητικής
λειτουργίας.
Ο πολιτικοστρατηγικός χώρος της Σαηεντόλοτζυ έχει επιφέρει πλήγµατα στην
ανεξαρτησία της δηµόσιας διοίκησης µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα αυτό των
ταυτοτήτων και διαχωρισµού Εκκλησίας-Κράτους µε παράλληλη δηµιουργία
συγκρούσεων και διχασµού Ελλήνων πολιτών και της πολιτικής ζωής.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, όλα τα όργανα του κράτους, τόσο αυτά που
εκλέγονται άµεσα όσο και αυτά που διορίζονται έµµεσα, έχουν συνταγµατική
υποχρέωση να σέβονται τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας. Όταν κάτι γίνεται
συγκαλυµµένα, δεν σέβεται τη λαϊκή κυριαρχία. Η ακριβής, έγκαιρη και σωστή
πληροφόρηση των πολιτών για οτιδήποτε συµβαίνει στην επικράτεια της χώρας
αποτελεί προϋπόθεση για να εξασκήσουν την κυριαρχία τους µέσω των εκπροσώπων
τους στο Κοινοβούλιο. Όλα αυτά γίνονται δηµόσια. Η δράση του
πολιτικοστρατηγικού χώρου της Σαηεντόλοτζυ διαµόρφωσε και κατεύθυνε
συγκαλυµµένα το θέµα των ταυτοτήτων και της σύγκρουσης µε την Εκκλησία και όχι
ανοιχτά, δηµόσια, σύµφωνα µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες.
Το δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων που ενέπλεξε, ξέπλυνε την ισχύ του
εξωθεσµικού πολιτικοστρατηγικού της χώρου ώστε οι µεθοδεύσεις να
παρουσιαστούν ως κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης Σηµίτη, αλλά µε
έναρξη από την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Όπου από το Σύνταγµα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία
Ανεξάρτητης Αρχής, τα µέλη της διορίζονται µε ορισµένη θητεία και διέπονται από
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Στην περίπτωση της Αρχής Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων, αυτή η ανεξαρτησία δεν ισχύει. Ειδικότερα, για τον κ.
Μιχάλη Σταθόπουλο (µέλος πριν γίνει ακόµη Υπουργός ∆ικαιοσύνης) και του κ.
Νίκου Φραγκάκη, δικηγόρου των Μαρτύρων του Ιεχωβά (ο οποίος διετέλεσε ακόµη
και Αντιπρόεδρος της «Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του
Πολίτη» και είναι ακόµη µέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου). Η τοποθέτηση ανθρώπων που έχουν συγκεκριµένες και ισχυρές σχέσεις
µε τον εν λόγω χώρο της Σαηεντόλοτζυ, υποχρεωτικά οδηγεί κάθε καλοπροαίρετο
πολίτη να συµπεράνει ότι τα προϊόντα της δράσης των φορέων στους οποίους

λειτούργησαν και λειτουργούν, δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες ανεξαρτησίας,
αλλά λειτούργησαν ως αγωγοί διοχέτευσης εξουσίας των εξωθεσµικών χώρων.
Κατά συνέπεια, χρειάζεται να ερευνηθούν τόσο η λειτουργία όσο και οι αποφάσεις
και οι (µε οποιονδήποτε τρόπο και µορφή) παρεµβάσεις και επηρεασµοί που
διοχετεύθηκαν από τους εν λόγω φορείς (Αρχή Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, Ελληνική Ένωση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και του Πολίτη, της
Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Παρατηρητήριο του Ελσίνκι,
κλπ, ακόµη και τη ∆ιεθνή Αµνηστία, δεδοµένων των στοιχείων στο έγγραφο
«ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΣ 95»
που το αναλύω ξεχωριστά).
Το Σύνταγµα φθάνει στο σηµείο να χαρακτηρίσει µέχρι και εσχάτη προδοσία
την «από οποιονδήποτε φορέα κρατικής εξουσίας χρησιµοποίησή της αντίθετα µε τις
επιταγές του Συντάγµατος για την κατάλυση ή αναστολή όλου ή µέρους του
πολιτεύµατος και των συνταγµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων». Επιπλέον,
απαγορεύεται στα δικαστικά ή διοικητικά όργανα συµπεριλαµβανοµένων και των
οργάνων των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας η µε οποιονδήποτε
τρόπο εκτέλεση των νόµων ή διατάξεων εκείνων που καταχράστηκαν την εξουσία
τους. Κάθε υποχρέωση υπακοής, που απορρέει από ιεραρχική σχέση παύει να
υφίσταται, εφόσον ο ανώτερος καταχράται τη νόµιµη εξουσία του.
Αυτά έχουν άµεση επίπτωση στην έκδοση ταυτοτήτων όπως γίνεται σήµερα.
Όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που παραθέτω στο παρόν Υπόµνηµα,
έχουµε κατάχρηση εξουσίας και αναστολή µέρους του πολιτεύµατος και των
συνταγµατικών δικαιωµάτων των Ελλήνων πολιτών. Επιπλέον, η δεδηλωµένη
θέληση περίπου 3.500.000 Ελλήνων πολιτών αγνοήθηκε αντισυνταγµατικά. Υπό το
φως των στοιχείων, είναι απαραίτητο να ρυθµιστεί η αναγραφή του θρησκεύµατος
στις ταυτότητες αποκλειστικά µε νόµο (όπως είναι επιβεβληµένο για µία
δηµοκρατική κοινωνία) και όχι µε κατευθυνόµενες αποφάσεις από φορείς που είναι
ανεξάρτητοι µόνο στην ονοµασία, τουλάχιστον σε αυτό το σκέλος λειτουργίας τους.
Εδώ να σηµειώσω ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν µεν τη µη ανεξαρτησία της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στο πλαίσιο που σχετίζεται µε το
θέµα των ταυτοτήτων, σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους κλπ, αλλά όχι και πέρα από αυτό.
Η ΑΠΠ∆ έχει ωφελήσει τις ατοµικές ελευθερίες και δικαιώµατα µε διάφορες
αποφάσεις της αλλά σε εντελώς διαφορετικούς τοµείς σε θέµατα που δεν υπήρχε
συγκεκριµένη ή ξεκάθαρη νοµοθεσία. Στην περίπτωσή µας, αν και υπήρχε νόµος (ο
οποίος θα µπορούσε να αλλάξει για προαιρετική αναγραφή), η ΑΠΠ∆
χρησιµοποιήθηκε για ξέπλυµα και διοχέτευση της εξωθεσµικής παρέµβασης.
Οπωσδήποτε χρειάζεται ανεξάρτητη επανεξέταση όλων των αποφάσεών της που
σχετίζονται µε το πλαίσιο «ταυτότητες, σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους κλπ» όπως
επίσης και της σύνθεσης και νοµοθεσίας λειτουργίας της, ώστε να υπάρχει ισχυρός
έλεγχος και δυνατότητα αναίρεσης πιθανών κατευθυνόµενων αποφάσεων και τα µέλη
της να υφίστανται πραγµατικό και ανοιχτό έλεγχο πριν τοποθετηθούν. Με αυτό τον
τρόπο θα αποφευχθούν περιπτώσεις όπως Σταθόπουλου και Φραγκάκη.

Επίθεση εναντίον της Εκκλησίας

Από τον Απρίλιο του 1992 η Σαηεντολογία είχε οργανώσει τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει σε Φακέλους, µεταξύ
των οποίων ήταν «Εχθροί της Ελλάδας», «∆υσφήµιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας», κλπ. Από τότε τουλάχιστον είχε αρχίσει
να οργανώνει το δυναµικό της εναντίον της ελληνικής κοινωνίας µέσω πληγµάτων στην Εκκλησία. «L» είναι η κωδική
ονοµασία του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου. Η ένδειξη RUSH δείχνει τον επείγοντα χαρακτήρα για την οργάνωση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στέλνεται στον Αρχηγό Ερευνών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων και
χαρακτηρίζεται ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και ειδικά ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ/ΠΕΛΑΤΗ. Αποτελεί Αναφορά
πεπραγµένων για τον Επιχειρησιακό Στόχο 3 (OT 3 = Operational Target 3) προηγούµενου εγγράφου από ∆ανία.

Τον Απρίλιο του 1992 το Σαηεντολογικό ΚΕΦΕ γνώριζε (και περιγράφει στους προϊσταµένους του στο
εξωτερικό) ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Ευαγγελικοί ∆ΕΝ επιτίθενται εναντίον της Ορθόδοξης
Εκκλησίας. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει την κατάσταση πριν από το Σαηεντολογικό πρόγραµµα
δηµιουργίας της «διαθρησκευτικής» οµάδας κρούσης εναντίον της ελληνικής κοινωνίας. Τα Συνέδρια
της ΠΑΝΙΦΕ που συγχρηµατοδότησε το ΚΕΦΕ, κατεργάστηκαν πολλούς ανθρώπους από
διαφορετικούς χώρους ώστε η αντίληψή τους να ευθυγραµµιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο µε τη
γραµµή του διεθνούς Σαηεντολογικού κέντρου. Οι ενέργειές τους µέχρι και σήµερα, κινούνται σε
τέτοιες κατευθυντήριες γραµµές ή τις υποβοηθούν έµµεσα. Χαρακτηριστικές είναι δηλώσεις του
εκπροσώπου της ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας κ, Γασπαράκη τις οποίες αναφέρω ξεχωριστά.
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Τον Ιούνιο 1993 το εµπιστευτικό έγγραφο σχετικά µε την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία περιγράφει ως
αντιορθόδοξους τους ευρωβουλευτές Ευφραιµίδη, Αλαβάνο και Παπαγιανάκη. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια
περίπου, πρόσωπα που σήµερα είναι ανάµεσα στους πρωταγωνιστές (όπως και σύσσωµος ο πολιτικός τους χώρος)
στις επιθέσεις εναντίον της Εκκλησίας, ήταν ήδη γνωστά ως αντιορθόδοξοι στο τµήµα ερευνών της
Σαηεντολογίας. Ούτε αυτό µπορεί να είναι σύµπτωση. Η άποψη και εκτίµησή µου είναι ότι το «πολιτικό προϊόν»
τους (ταυτότητες, χωρισµός Εκκλησίας-Κράτους, κλπ), δεν παράχθηκε ούτε διαµορφώθηκε σε πλαίσια
ανεξαρτησίας αλλά µε τον καθοριστικό επηρεασµό των χειριστών της Σαηεντολογίας. Ίσως όχι µόνο αυτών αλλά
τα υπάρχοντα έγγραφα αποδεικνύουν πλήρως για αυτόν τον χώρο.
Είναι γεγονός ότι όταν δέχεσαι το προϊόν εξουσίας/ισχύος ενός χώρου, δέχεσαι την εξουσία αυτού του χώρου. Ο
στρατηγικός χώρος της Σαηεντολογίας, µε τη βοήθεια του πολιτικού χώρου των προαναφερθέντων, προωθεί εδώ
και µία δεκαετία περίπου τα προϊόντα εξουσίας/ισχύος µε το όνοµα «ταυτότητες» και «χωρισµός ΕκκλησίαςΚράτους». Η αποδοχή αυτών και του τρόπου που µεθοδεύεται η επιβολή τους αποτελεί αποδοχή εξουσίας
εξωθεσµικού χώρου που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ξένη δύναµη».

Το ιδιαίτερα αποκαλυπτικό έγγραφο αναφέρει ότι η Σαηεντόλοτζυ ανέβαλε την υποβολή αίτησης να αναγνωριστεί ως
θρησκεία (πριν από τις εισαγγελικές εφόδους το 1995) µέχρις ότου οι συνδυασµένες ενέργειες της οµάδας
οργανώσεων που σχηµάτισε «καταφέρουν να διώξουν αυτό το δικαίωµα από τους ορθόδοξους Επισκόπους», δηλαδή
να παρέχουν γνωµοδότηση αν µία οργάνωση είναι γνωστή θρησκεία. Ένας βασικός στόχος της πολεµικής για
«χωρισµό Εκκλησίας-Κράτους» είναι να µην ζητείται αυτή η γνωµοδότηση (ως «εµπλοκή» της Εκκλησίας σε κρατικές
υποθέσεις) και να δίνεται η αναγνώριση µόνο µε βάση αυτά που λέει η κάθε οργάνωση. Το έγγραφο δείχνει ότι το
πραγµατικό κίνητρο ήταν να εξυπηρετηθεί η Σαηεντολογία. Τα Συνέδρια της ΠΑΝΙΦΕ οργάνωσαν και «εκπαίδευσαν»
πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους σε αυτή τη νοοτροπία µε το πρόσχηµα της «ελευθερίας του πνεύµατος»,
«ανθρωπίνων δικαιωµάτων», «ανοχής στο διαφορετικό» κλπ.

Το έγγραφο του Ιουνίου 1995 περιγράφει την προσπάθεια χειρισµού του προγράµµατος
«ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ» της δηµοσιογράφου Έλλης Στάη στο MEGA Channel. Το κείµενο
αποκαλύπτει τη νοοτροπία της οργάνωσης σχετικά µε τη δηµοσιότητα. Οτιδήποτε δεν µπορεί να
χειριστεί προσπαθεί να το σταµατήσει. Επίσης, δεν επιθυµεί να δίνεται δηµοσιότητα σε θέµατα
που την αφορούν άµεσα. Χαρακτηριστικά, ο αξιωµατούχος του εξωτερικού αναφέρει ότι το θέµα
της εκποµπής είναι «πολύ µέσα στο έδαφός µας» και ότι το ιδανικό θα ήταν το ΚΕΦΕ να
σταµατήσει την εκποµπή. Φαίνεται επίσης η εµπλοκή του δικηγόρου Αθανασίου Θεοδώρου, ο
οποίος τοποθετήθηκε, από τον κ. Παπαληγούρα, εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως
στην Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και οι Επιτροπές
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και οι Ανεξάρτητες Αρχές φαίνονται προνοµιούχο έδαφος της
οργάνωσης. Απ’ ότι γνωρίζω, η εκποµπή δεν πραγµατοποιήθηκε.

Στο έγγραφο φαίνεται η δράση του κ. Τάκη Αλεξίου της ΠΑΝΙΦΕ για συνεργασία µε τη Σαηεντολογία στη
διοργάνωση των Συνεδρίων «Θρησκευτικής Ελευθερίας», κλπ για τη δηµιουργία οµάδας κρούσης κατά της
Ορθόδοξης Εκκλησίας χωρίς να φαίνεται Σαηεντολογική ανάµειξη. Με αυτό τον τρόπο εξαπατήθηκαν τόσο οι
συµµετέχοντες όσο και η Πολιτεία και ταυτόχρονα δηµιουργήθηκε διχασµός µεταξύ των πολιτών που διαρκεί µέχρι
και σήµερα. Φαίνεται επίσης και επαφή µε µέλη του ΣτΕ, όπως επίσης και η συνεργασία µε το Παρατηρητήριο του
Ελσίνκι για συµµετοχή της σαηεντολογικήςµετωπικής οργάνωσης ΕΠΑΝ∆Ι (CCHR). Φαίνεται επίσης µία πτυχή της
διείσδυσης στην Ορθόδοξη Εκκλησία µε συµµαχία µε έναν ιερέα Εκκλησιαστικού ∆ικαστηρίου. Η εµπλοκή του
δικηγόρου Αθανασίου Θεοδώρου (συνεργάτη του τ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα) σε αυτή τη συµµαχία
εκτιµώ ότι είναι πέρα από τα όρια του δικηγορικού λειτουργήµατος. Αναφέρεται επίσης ότι η δηµοσιογράφος (τότε)
Λιάνα Κανέλλη αντιµετώπισε αρνητικά το Προφίλ του ιδρυτή της Σαηεντόλοτζυ, Ρον Χάµπαρντ.

Επιπλέον αποδείξεις για τη συνεργασία µε τον κ. Αλεξίου της ΠΑΝΙΦΕ και την εµπλοκή ακόµη
και του τότε Υπουργού Παιδείας. Οφείλω να υπογραµµίσω ότι για τα Συνέδρια της ΠΑΝΙΦΕ
παραχωρούνταν δηµόσιοι χώροι όπως αίθουσες του Πολυτεχνείου, Ζάππειο Μέγαρο κλπ και µε
αυτόν τον τρόπο περιουσία του ελληνικού λαού χρησιµοποιήθηκε εναντίον του. Ο Πρύτανης κ.
Μαρκάτος είχε επανειληµµένα ειδοποιηθεί για αυτό αλλά απάντησε σχεδόν ειρωνικά.

Το πρώτο από δύο έγγραφα σχετικά µε τη στενή συνεργασία µε τον κ. Αλεξίου και τα στελέχη του ΙΟΥ της
εφηµερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, όπως και µε τον Βασίλη Ραφαηλίδη (πριν αυτός αποδεσµευτεί από το ΚΕΦΕ).
Φαίνεται η άµεση εµπλοκή της οργάνωσης στην ετοιµασία των άρθρων κατά του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου και της
Εκκλησίας.

Το δεύτερο
έγγραφο, συνέχεια
του προηγουµένου.

Το έγγραφο αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο για τη
χρηµατοδότηση των Συνεδρίων της ΠΑΝΙΦΕ από
το Σαηεντολογικό κέντρο ΚΕΦΕ.
Παραθέτω τόσο το επίσηµο κατασχεµένο έγγραφο
αλλά και ξαναγραµµένο αµέσως µετά σε
περισσότερο ευανάγνωστη µορφή.
Υπενθυµίζω ότι ο πρώην Υπουργός ∆ικαιοσύνης κ.
Σταθόπουλος έπαιξε ενεργό ρόλο στα εν λόγω
Συνέδρια (που ξεκίνησε, οργάνωσε και προώθησε
το ΚΕΦΕ) και συντόνισε τουλάχιστον το Συνέδριο
του Οκτωβρίου 1995, όταν δηλαδή υπήρχε ήδη
Σαηεντολογική χρηµατοδότησή τους.
Εκτιµώ ότι και ο τότε Πρύτανης κ. Μαρκάτος
ευθύνεται για την παραχώρηση χώρων του
Πολυτεχνείου σε µία τέτοια οργάνωση όπως η
Σαηεντόλοτζυ. Ο κ. Μαρκάτος είχε ειδοποιηθεί
επανειληµµένα από την Ιερά Σύνοδο ακόµη και
εγγράφως.

Μία ακόµη απόδειξη της δράσης της εξαρτώµενης από τη Σαηεντολογία οργάνωση ΠΑΝΙΦΕ («δορυφορική οργάνωση» σύµφωνα
µε το εισαγγελικό πόρισµα) από το 1995 όπου αναφέρεται σε χωρισµό Κράτους και Εκκλησίας ώστε να έχουµε «µία Πολυφωνική
∆ηµοκρατική Κοινωνία». Το γεγονός ότι η ΠΑΝΙΦΕ (δορυφορική οργάνωση της ρατσιστικής και ολοκληρωτικής οργάνωσης της
Σαηεντολογίας, το κέντρο ΚΕΦΕ της οποίας έκλεισε από την ελληνική ∆ικαιοσύνη) είχε γίνει δεκτή από τον τότε Υπουργό
Παιδείας στην Εθνική Επιτροπή κατά του Ρατσισµού, θέτει σε ισχυρή αµφισβήτηση την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της εν λόγω
Επιτροπής όσο και τα κίνητρα του τότε Υπουργού Παιδείας. Επίσης, προσωπικά, εκτιµώ ότι για να υπάρξει αυτό το γεγονός, το
περιβάλλον του Υπουργού Παιδείας ή ο ίδιος πρέπει να επηρεαζόταν από άτοµα του κλίµατος της Σαηεντολογίας-ΠΑΝΙΦΕ. Είναι
µία απόδειξη της διείσδυσης που πέτυχε ο ιδεολογικοστρατηγικός χώρος της εξτρεµιστικής οργάνωσης

Ο τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Στέφανος Ματθίας, η Σύµβουλος του ΣτΕ κα Ιωάννα Μαρή (που αναφέρεται πολλές φορές
στα κατασχεµένα έγγραφα του ΚΕΦΕ και στα Συνέδρια της ΠΑΝΙΦΕ) όπως και ο κ. Παπαπολίτης ο οποίος αναφέρεται από το
ΚΕΦΕ ως γραµµή του Αλεξίου («για να γεµίσει πολλά ντοσιέ µε πληροφορίες για τον ιερέα Αλεβιζόπουλο»), φαίνονται να
συµµετέχουν σε άλλο ένα Συνέδριο του κ. Αλεξίου (πάλι σε δηµόσιο κτίριο, όχι στο Πολυτεχνείο αλλά στο ΕΚΕΦΕ
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»). Φαινοµενικά δεν υπάρχει κάποια σύνδεση µε την ΠΑΝΙΦΕ. Όµως ο αριθµός του φαξ (6011904) είναι ο
ίδιος µε τον αριθµό φαξ στα προγράµµατα Συνεδρίων της ΠΑΝΙΦΕ που προσκοµίζω. Στα Συνέδρια της ΠΑΝΙΦΕ συµµετείχαν
ως οµιλητές αρκετά µέλη του ΣτΕ και προφανώς υπήρξε επηρεασµός τους από την οργανωµένη εκστρατεία επηρεασµού που
καθοδηγήθηκε από την Σαηεντολογική ηγεσία στο εξωτερικό.

Ταυτότητες

Το έγγραφο αυτό, στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουµένως, δείχνει τη συγκαλυµµένη συνεργασία της Σαηεντολογίας µε τους
Μάρτυρες του Ιεχωβά από την εποχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εδώ ειδικά αναφέρεται στο θέµα των ταυτοτήτων ότι «η Ορθόδοξη
Εκκλησία έχει πολύ ισχυρές ρίζες στο κοινό και επηρεάζει βουλευτές από όλα τα κόµµατα, έτσι η κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει
τίποτα εκτός αν οι ενδιαφερόµενες οµάδες αρχίσουν µία καµπάνια ∆ηµοσίων Σχέσεων να ενηµερώσουν το κοινό και να του αλλάξουν
τη στάση σ' αυτά τα θέµατα». Αυτή η εκστρατεία που βλέπουµε σήµερα από διάφορους προστάτες δικαιωµάτων που αυτοδιορίζονται,
ξεκίνησε εκείνη την περίοδο. Ο κ. Νίκος Φραγκάκης (νοµικός σύµβουλος των Μαρτύρων του Ιεχωβά και σύµµαχος της
Σαηεντολογίας όπως αναφέρουν τα κατασχεµένα έγγραφα) είναι µέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου που
πρότεινε νόµο για «χωρισµό Εκκλησίας-Κράτους». Είναι επίσης µέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Τίθεται
σοβαρό θέµα αµεροληψίας τόσο της Ένωσης όσο και της Αρχής διότι δέχονται ως µέλη, άτοµα µε συµφέροντα και συνεπώς εξάρτηση
από οργανώσεις που κινήθηκαν κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η κ. Βιργινία Τσουδερού είχε συµµετάσχει στα συνέδρια της
ΠΑΝΙΦΕ, της δορυφορικής οργάνωσης του σαηεντολογικού ΚΕΦΕ.

Το εµπιστευτικό έγγραφο είναι ξεκάθαρο. Από τον Μάρτιο 1994 τουλάχιστον ο υπεύθυνος ερευνών του ευρωπαϊκού Γραφείου
Ειδικών Υποθέσεων έδινε εντολή στο ελληνικό κέντρο της οργάνωσης να χρησιµοποιήσουν το θέµα των ταυτοτήτων µε τρόπο που να
κληθεί «εθνικό σώµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων» για έρευνα. Αυτό υλοποιείται στις µέρες µας µε «Ενώσεις Ανθρωπίνων
δικαιωµάτων», Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, κλπ. Το έγγραφο αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο στόχος που δίνει ο Αρχηγός
Ερευνών του ευρωπαϊκού γραφείου, είναι να ενεργοποιηθεί ένα «Σώµα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» της Ελλάδας. Το θέµα της
έρευνας που σχεδιαζόταν να κάνει αυτό το «εθνικό σώµα ανθρωπίνων δικαιωµάτων» είναι η σχέση Εκκλησίας-Κράτους κυρίως στην
επίθεση κατά «νέων θρησκευτικών κινήσεων», όπως αυτοχαρακτηρίζονται ή σε ένα θέµα «µε άµεσο ενδιαφέρον για εµάς». Σίγουρα
δεν είναι σύµπτωση ότι µετά από λίγο καιρό αυτά ακριβώς που λέει το έγγραφο άρχισαν να πραγµατοποιούνται. Σίγουρα δεν είναι
σύµπτωση ότι άτοµα του κλίµατος της Σαηεντόλοτζυ τοποθετήθηκαν σε καίριες κυβερνητικές θέσεις ακόµη και στην Εθνική
Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Σαηεντολογία δεν χρειάζεται να αναµιχθεί φανερά αλλά να
χρησιµοποιηθούν «σύµµαχοι στην αρένα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων» τους οποίους είχε ήδη η Σαηεντόλοτζυ το 1994.

ΕΥΠ- Πατακός- καθηγητήςΚονιδάρης

Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο δικηγόρος κ. Αθανάσιος Θεοδώρου προσπάθησε να αγοράσει (έναντι
70.000 δρχ) από συνταξιούχο στέλεχος της ΚΥΠ (για λογαριασµό της Σαηεντολογίας) στοιχεία εναντίον του π.
Αντωνίου Αλεβιζοπούλου. Το στέλεχος της ΚΥΠ, όµως, δεν βρήκε τίποτα εναντίον του ιερέα. Η οργάνωση και τα
«δηµοσιογραφικά τερµατικά» της όπως ο «ΙΟΣ» της Ελευθεροτυπίας και ο Βασίλης Ραφαηλίδης (ο οποίος όµως
αργότερα αποδεσµεύθηκε από το ΚΕΦΕ όταν πληροφορήθηκε από τον εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή για το φακέλωµα
που είχαν κάνει στον ίδιο) τον παρουσίαζαν ως ΚΥΠΑτζή, ναζιστή και χουντικό.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό για την ταυτότητα της οργάνωσης: η ίδια είχε επαφές µε την ΕΥΠ και κατηγορούσε
άλλους. Σε άλλο σηµείο παρουσιάζεται η σχέση µε τον πρώην δικτάτορα Πατακό.
Ο κ. Αθανάσιος Θεοδώρου ήταν στενός συνεργάτης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα.

Το έγγραφο του Ιουλίου 1993, όπως δείχνει η κατάληξη CAP αποτελεί captured file. Είναι αρχείο ροής επικοινωνίας µέσω
modem (computer µε computer µέσω τηλεφωνικής γραµµής διότι τότε δεν υπήρχε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέσω Internet) µε
προγράµµατα Telix, Procomm κλπ. ∆εν αποτελεί κείµενο κειµενογράφου που αποκρυπτογραφήθηκε αλλά προφανώς οι
αξιωµατικοί της Ασφάλειας χρησιµοποίησαν τεχνικές Computer Forensics για να εξάγουν µη κρυπτογραφηµένα τα
κρυπτογραφηµένα κείµενα. Ίδιου τύπου CAP είναι και το προηγούµενο έγγραφο σχετικά µε τους αντιορθόδοξους
ευρωβουλευτές.
Το συγκεκριµένο παρουσιάζει ξεκάθαρα ότι η Σαηεντόλοτζυ βρισκόταν σε συνοµιλίες µε τον πρώην δικτάτορα Πατακό. Σε
σχετικό υλικό παρουσιάζω την ακριβή σχέση τους.
Αποδεικνύεται όµως και η στενότατη σχέση συνεργασίας µε τον καθηγητή Κονιδάρη, µέλος του νοµικού συµβουλίου της Ιεράς
Συνόδου και Γ.Γ. Θρησκευµάτων επί κυβερνήσεως Σηµίτη µε Υπουργό τον κ. Ευθυµίου.

Η οργάνωση από το εξωτερικό επαινεί τον κ. Ηλία Γρατσία για τον κ. Κονιδάρη και ζητά τρόπους να τους ειδοποιεί ο κ.
Κονιδάρης για επιθέσεις της Εκκλησίας.
Η µετάδωση του εγγράφου είχε διακοπεί λόγω προβλήµατος στη γραµµή ίσως, αλλά το χρησιµοποιώ σε αυτή τη µορφή διότι
υπάρχει ηµεροµηνία. Στο ίδιο ολοκληρωµένο παρακάτω δεν υπάρχει ηµεροµηνία. Είναι σε µορφή text από κειµενογράφο.

Αυτό είναι το ολοκληρωµένο όταν στάλθηκε πάλι από το ΚΕΦΕ. Αποκαλύπτει τη στενή συνεργασία µε τον καθηγητή
Κονιδάρη. Ειδικότερα λέει ότι τους αποκάλυψε τα σχέδια για ορθόδοξο τόξο συνεργασίας στην Ευρώπη (όταν ακόµη δεν
ήταν δηµόσια γνωστό) αλλά η κακή εσωτερική οργάνωση της Εκκλησίας εµποδίζει τα σχέδια.
Ο καθηγητής Κονιδάρης σύµφωνα µε το έγγραφο πληροφορούσε τη Σαηεντολογία µε εσωτερικές πληροφορίες για την
Εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ως νοµικός σύµβουλος. Τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας ως Γ.Γ.
Θρησκευµάτων επί κυβερνήσεως Σηµίτη µε Υπουργό τον κ. Ευθυµίου, ο οποίος είχε στενούς συγγενείς Σαηεντολόγους
τους οποίους υπερασπίστηκε στη δίκη για παρακολουθήσεις και φακελώµατα. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν ο µετέπειτα
υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Ο ταυτόχρονα Υπουργός ∆ικαιοσύνης κ. Μιχάλης Σταθόπουλος
συντόνισε τουλάχιστον ένα Συνέδριο της ΠΑΝΙΦΕ (δορυφορική οργάνωση της Σαηεντολογίας). Όλοι τοποθετήθηκαν σε
καίριες κυβερνητικές θέσεις. Αυτό σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν είναι τυχαίο.

Η πορεία της δίκης για τα «φακελώµατα»
Στις 10 και 11 Μαΐου 1999 ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος (πρώην υφυπουργός εξωτερικών) υπερασπίστηκε
µέλη της Σαηεντολογίας, τα οποία κατηγορούνταν για τα γνωστά φακελώµατα πολιτικών,
δηµοσιογράφων, κληρικών, δικαστικών, κλπ. Συνοπτικά, οι κατηγορίες ήταν ότι έκαναν συστηµατική
παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών που αφορούσαν την ιδιωτική, κοινωνική, επαγγελµατική,
υπηρεσιακή ζωή, φιλοσοφικές, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, οικονοµικές και κοινωνικές
δραστηριότητες σηµαντικών προσώπων της δηµόσιας ζωής της πολιτικής, εκκλησιαστικής και
δικαστικής αρχής, της δηµοσιογραφίας και στη συνέχεια ότι ταξινοµούσαν και καταχωρούσαν αυτές
τις πληροφορίες σε έγγραφα και ατοµικούς φακέλους, στοιχεία τα οποία έστελναν σε ξένα κέντρα
πληροφοριών. Ο µετέπειτα υπουργός παιδείας κ. Πέτρος Ευθυµίου, εξ αγχιστείας συγγενής κορυφαίων
µελών της Σαηεντολογίας κατέθεσε ως µάρτυρας υπεράσπισης δηλώνοντας ότι αν καταδικαστούν θα
είναι ιδεολογική η καταδίκη τους. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκαν πολλά σχετικά µε τις
µεθοδεύσεις για ταυτότητες, χωρισµό Εκκλησίας-Κράτους, συκοφάντηση της Ελλάδας για
παραβιάσεις θρησκευτικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, παρέµβαση της CIA υπέρ των
παραθρησκειών και κλείσιµο τµήµατος της ΕΥΠ, κλπ. Το δικαστήριο τους βρήκε µεν ενόχους
αλλά δεν επέβαλε ποινή διότι είχε παρέλθει η προθεσµία υποβολής εγκλίσεως. Το σκάνδαλο της
υπόθεσης (που συνέβαλε καθοριστικά στην µη υποβολή ποινής) είναι ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν
ούτε ενηµερώθηκαν σηµαντικά πρόσωπα που φακελώθηκαν από την οργάνωση όπως ο κ. Μιλτιάδης
Έβερτ, Αντώνης Σαµαράς, δεκάδες κληρικοί, δηµοσιογράφοι, δικαστικοί και άλλοι. Το συµβούλιο
εφετών είχε ρητά αποφασίσει να κληθούν όλοι όσοι φακελώθηκαν. Το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιοι
έκαναν «δικαστικό πραξικόπηµα»; Από συναδέλφους έµαθα ότι κάποιοι δεν κάλεσαν τις δεκάδες
θυµάτων λέγοντας ότι «δεν χρειάζεται να έρθουν, δεν ξέρουν τίποτα», παραβιάζοντας την απόφαση
των εφετών. Η υπόθεση πρέπει να ανοίξει πάλι και να προχωρήσει όπως είχε ορίσει το συµβούλιο
εφετών µε κλήση όλων όσων αναφέρονται στη δικογραφία (από τα κατασχεµένα έγγραφα του ΚΕΦΕ)
είτε ως σύµµαχοι είτε ως αντίπαλοι της Σαηεντολογίας. Με αυτό τον τρόπο όσοι δεν κλήθηκαν θα
ενηµερωθούν για να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά τους και η προθεσµία υποβολής εγκλήσεων θα
αρχίσει τότε να µετράει για αυτούς. Επίσης, θα φωτιστεί κάθε πλευρά αυτής της υπόθεσης
παρακολουθήσεων και φακελωµάτων, η οποία πιστεύω ότι σε συνδυασµό µε τη συνολική δράση της
Σαηεντολογίας, αποτελεί την µεγαλύτερη ανατρεπτική δραστηριότητα στην µεταπολιτευτική
Ελλάδα.
Επίσης είµαι βέβαιος όπως αναφέρω και σε άλλο σηµείο ότι δεν είναι σύµπτωση που τόσο ο κ.
Λοβέρδος όσο και οι κ.κ. Ευθυµίου, Κονιδάρης και Σταθόπουλος τοποθετήθηκαν σε κορυφαίες θέσεις
κρισιµότατων Υπουργείων.
Αξιοσηµείωτο είναι ο γεγονός ότι αποκαλύπτεται ότι ο ∆ιευθυντής της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ κ.
Φυντανίδης έδωσε στην οργάνωση της Απόρρητη Αναφορά της ΕΥΠ. Τόσο αυτό όσο και η κατοχή
απόρρητου σχεδιαγράµµατος Βάσης της Πολεµικής Αεροπορίας, αλλά και η προτροπή του
Αντιεισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή στο Πόρισµά του να γίνει ξεχωριστή έρευνα για κατασκοπεία, δεν
προχώρησαν σε δικαστική διερεύνηση. Πιστεύω ότι πρέπει απαραιτήτως να διερευνηθούν δικαστικά.
Όπως αναφέρεται στο εισαγγελικό πόρισµα, άτοµα εκ µέρους της Αµερικανικής Πρεσβείας
προσπάθησαν να πιέσουν τον εισαγγελέα να αφήσει την έρευνα στο αρχείο. Από πληροφορίες της
δηµοσιογραφικής έρευνάς µου ένα από αυτά τα πρόσωπα ονοµαζόταν KEVIN P. FINNERTY και ήταν
πρώην στέλεχος της αµερικανικής ∆ίωξης Ναρκωτικών (DEA) από το Αµερικανικό Υπουργείο
∆ικαιοσύνης.
Ακόµη, για να ελέγξει το ΚΕΦΕ την υπόθεση, πίεσε µέλος του να κινηθεί εναντίον του εισαγγελέα.
Ουσιαστικά το ΚΕΦΕ εκµεταλλεύτηκε τα νόµιµα δικαιώµατα ενός Έλληνα πολίτη προς το δικό του
παράνοµο όφελος για να σταµατήσει εισαγγελική έρευνα.

