Η αποτυχία των Μέσων Ενηµέρωσης
Η στάση, ειδικότερα των µεγάλων ΜΜΕ, στο θέµα της αποκάλυψης της
σαηεντολογικής δράσης, χαρακτηρίζεται από τη λέξη «αποτυχία». Μεγάλα ΜΜΕ, όπως
αναφέρω παρακάτω µε συγκεκριµένες περιπτώσεις, συνειδητά επέλεξαν να
αποσιωπήσουν εγκληµατικές δραστηριότητες της Σαηεντολογίας είτε από φόβο µην
υποστούν αγωγές από αυτήν, είτε εν µέρει από ιδεολογική συγγένεια όπως ίσως
πίστευαν ότι έχουν µε τον στρατηγικό χώρο της Σαηεντολογίας. Όποια και αν είναι η
δικαιολογία, οι πολίτες και δηµόσιες Αρχές έχουν δικαίωµα να µάθουν συγκεκριµένα
γεγονότα, στα πλαίσια της διαφάνειας της πολιτικής ζωής και προστασίας των θεσµών,
δεδοµένου ότι τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ διαχειρίζονται τις συχνότητες εκποµπής και
γενικότερα τα ΜΜΕ ανήκουν στην κρίσιµη υποδοµή δικτύων µίας χώρας µε την
υποχρέωση να παρέχουν και την κοινωνική υπηρεσία της ενηµέρωσης. Οι συχνότητες
είναι περιουσία των πολιτών και η διαχείρισή τους ανατίθεται στις εταιρίες των ΜΜΕ
υπό τον όρο της κοινωνικής προσφοράς µέσω της ενηµέρωσης. Εδώ τα µεγάλα ΜΜΕ
δεν εκπλήρωσαν τη νοµικά δεσµευτική υποχρέωσή τους. Για πολύ µικρότερα θέµατα
που αφορούν τρίτους, τα τηλεοπτικά παράθυρα «παίρνουν φωτιά», αλλά για τέτοια πολύ
σοβαρότερα θέµατα στον δηµοσιογραφικό χώρο, η κάθαρση είναι άγνωστη λέξη.
Σας υποβάλλω επίσης τις επιστολές και έγγραφα που έστειλα τόσο στην ΕΣΗΕΑ
όσο και στην Οµοσπονδία ΠΟΕΣΥ για να διερευνηθεί το θέµα της εµπλοκής και
συνεργασίας του Γ.Γ. της ΕΣΗΕΑ, ∆ηµήτρη Τρίµη, του «Ιού» και άλλων
δηµοσιογραφικών χώρων µε τη Σαηεντόλοτζυ, αλλά «η διατήρηση των εσωτερικών
ισορροπιών» θεωρήθηκε από τη διοίκηση της ΕΣΗΕΑ, σηµαντικότερη από την κάθαρση
στον δηµοσιογραφικό χώρο. Ειδικότερα στην ΠΟΕΣΥ, µε εντολή του Προέδρου και του
Γενικού Γραµµατέα, όπως µου ανακοινώθηκε από τη Γραµµατεία, δεν έδιναν αριθµό
πρωτοκόλλου σε επιστολές σχετικά µε το θέµα!
Το ουσιαστικό στοιχείο για οποιοδήποτε µέλος δηµοσιογραφικής Ένωσης είναι
ότι αν υπάρχουν τέτοιες εξαρτήσεις στα ανώτερα συνδικαλιστικά επίπεδα, είναι
αµφίβολη η αποτελεσµατική συνδικαλιστική ενεργοποίηση για υπεράσπιση των
θεσµικών και εργασιακών δικαιωµάτων και κατακτήσεων των δηµοσιογράφων. Εν όψει
των ζωτικών θεµάτων που απασχολούν το δηµοσιογραφικό κόσµο (µε κυριότερο θέµα
την υπονόµευση των ασφαλιστικών Ταµείων), η διατήρηση της απόκρυψης τέτοιων
εξαρτήσεων λειτουργεί καταστροφικά εις βάρος των δηµοσιογράφων, διότι
οποιοσδήποτε εξωτερικός παράγοντας (πρόσωπο ή οµάδα) θα µπορεί να τις
χρησιµοποιήσει για να επιβάλλει µειωµένη «συνδικαλιστική αποτελεσµατικότητα».
Ήδη έχει καταγγελθεί η στάση οµάδων της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ που υπονοµεύουν το
κοινό Ταµείο για όλους τους εργαζόµενους στα ΜΜΕ. Η δηµοσιοποίηση των
εξαρτήσεων και της προσπάθειας απόκρυψής τους, εξουδετερώνει την χρησιµοποίησή
τους και είναι η ενδεδειγµένη δηµοκρατική κίνηση.

MEGA Channel - «Γκρίζες Ζώνες»
Τον Φεβρουάριο 2001 όταν είχα ολοκληρώσει το βιβλίο «Μισθοφόροι της Νέας Τάξης»,
λίγο πριν εκδοθεί, επικοινώνησε µαζί µου ένας δηµοσιογράφος του MEGA Channel για
την εκποµπή «Γκρίζες Ζώνες».

Ήθελαν να κάνουν ένα αφιέρωµα για τις εξτρεµιστικές παραθρησκευτικές
οργανώσεις και ειδικότερα να παρουσιάσουν τη δράση τους πέρα από τη διάλυση
οικογενειών. Μέχρι τότε, το κεντρικό σηµείο όλων των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και
γραπτών δηµοσιευµάτων ήταν η διάλυση οικογενειών από οργανώσεις όπως η
Σαηεντόλοτζυ και οι βασανιστικές εµπειρίες πρώην και νυν µελών και των οικογενειών
τους.
Του ανέφερα τα στοιχεία που υπάρχουν για την εµπλοκή της CIA, πολιτικών
κυρίως από το χώρο του Συνασπισµού αλλά και από το ΠΑΣΟΚ και εν µέρει από τη Νέα
∆ηµοκρατία (του κλίµατος Μητσοτάκη), τη διείσδυση στον δηµοσιογραφικό χώρο µε
κορυφαίο παράδειγµα τον «Ιό» της «Ελευθεροτυπίας», την προσπάθεια ακύρωσης
εκποµπής της Έλλης Στάη στον «Ελλήσποντο», την καταλυτική εµπλοκή και µεθόδευση
της Σαηεντόλοτζυ στο θέµα «χωρισµού Εκκλησίας-Κράτους» και αυτού των
ταυτοτήτων, τη διείσδυσή της στον εκκλησιαστικό χώρο, κλπ.
Ο δηµοσιογράφος ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα και έδωσα κατασχεµένα έγγραφα,
όπως επίσης και την Αναφορά του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή. Το αποδεικτικό υλικό
ήταν υπεραρκετό και ισχυρότατο. Άλλωστε, µε βάση αυτό, η ∆ικαιοσύνη είχε κλείσει το
ΚΕΦΕ πριν από λίγο καιρό.
Όταν µετά από εβδοµάδες δεν είχα καµία επικοινωνία, επικοινώνησα εγώ και µου
ανέφερε (εµφανώς προβληµατισµένος) ότι ο Σταθµός αποφάσισε να ακολουθήσει τη
«συµβατική οδό παρουσίασης». ∆εν γνώριζε αν αυτή ήταν απόφαση της ιδιοκτησίας, του
διευθυντή ή των τριών δηµοσιογράφων της συντακτικής οµάδας. Απλώς του
ανακοινώθηκε ότι θα ακολουθηθεί η συµβατική γραµµή. Προσωπικά θεώρησα απίθανο η
συντακτική οµάδα να έχει πάρει τέτοια απόφαση. Θα ήταν αποκρουστικά
αντιδεοντολογικό να κάνει τέτοια αυτολογοκρισία και να θάψει ένα τόσο καλό θέµα.
Αυτό θα ήταν απόφαση της διεύθυνσης ή της ιδιοκτησίας. Αργότερα, έµαθα ότι η ηγεσία
της Σαηεντόλοτζυ έκανε παρέµβαση στο MEGA Channel και µε κάποιον τρόπο το
κανάλι δέχτηκε να υποχωρήσει και να µην ακολουθήσει την οδό της αποκαλυπτικής
ερευνητικής δηµοσιογραφίας.
Στο έγγραφο της Σαηεντολογικής Αναφοράς προς το εξωτερικό (που παρατίθεται
σε άλλο σηµείο), όπου η Σαηεντόλοτζυ παραθέτει τους συµµάχους της, στελέχη
εφηµερίδων του ∆ΟΛ και της «Ελευθεροτυπίας» (εταιρίες που είναι µέτοχοι στο MEGA)
έχουν την τιµητική τους και αναφέρονται από την πρώτη σελίδα της Αναφοράς ως
σύµµαχοι. Η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ είναι µέτοχος επίσης και στελέχη της επίσης
αναφέρονται ως σύµµαχοι. Μάλιστα, στην εφηµερίδα ΕΘΝΟΣ, τον Μάϊο του 2000, ο
τότε Υπουργός ∆ικαιοσύνης Μιχάλης Σταθόπουλος έδωσε συνέντευξη και ουσιαστικά
ξεκίνησε την εξωκοινοβουλευτική διαδικασία που επέβαλε στον κοµµατικό µηχανισµό
του ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση, τη µεθόδευση για τις ταυτότητες.
Αξιολογώντας την κατάσταση µε τη σηµερινή εµπειρία, στο MEGA ουσιαστικά
συµπυκνώθηκε τότε η θεµελιώδης δηµοσιογραφική δοµή που επεκτάθηκε και ακόµη και
σήµερα (µε ποικιλία εκφράσεων) λειτουργεί ως µαξιλάρι στη δράση του στρατηγικού
χώρου της Σαηεντόλοτζυ. Η αξιολόγησή µου είναι ότι στη δηµοσιογραφία, σήµερα,
έχουν τεθεί όρια σχετικά µέχρι που και για ποιους µπορεί να αποκαλύψει. Η
περίπτωση του MEGA ήταν η πρώτη σηµαντική περίπτωση που µου ενίσχυσε τη
βεβαιότητα για αυτό. Άλλες ενδεικτικές περιπτώσεις είναι του Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου, του Πάνου Παναγιωτόπουλου, του Νίκου Ευαγγελάτου και
Κώστα Χαρδαβέλλα στο ALTER, της εκποµπής Ευρώπη Express στη ΝΕΤ, του ALPHA

κλπ, αλλά και περιστατικών στο δηµοσιογραφικό Συνέδριο Σαµοθράκης. Οι επαφές µε
τους δηµοσιογράφους ή τα κανάλια γίνονταν συνήθως µε πρωτοβουλία συναδέλφων, οι
οποίοι τους ενηµέρωναν για το αποκαλυπτικό υλικό και µου ζητούσαν περισσότερες
πληροφορίες.
Το έγγραφο για τον «Ελλήσποντο» ακολουθεί στη συνέχεια. Η εκποµπή που
αναφέρεται δεν πρέπει να έγινε ποτέ. Όσους και αν ρώτησα (συµπεριλαµβανοµένου του
MEGA και του ρεπόρτερ που προανέφερα) δεν έχουν κανένα στοιχείο ότι έγινε η
εκποµπή µε τέτοιο ή όµοιο θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, αποκαλύπτεται η βασική αντιµετώπιση της δηµοσιότητας
από τη Σαηεντόλοτζυ: «αν δεν ελέγχουµε το θέµα, το θάβουµε».
0806011 Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
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Προς: ∆ιευθυντή Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδας
Μέσω: Αναπληρωτή ∆ιοικητή (D/CO) των ∆ιευθυντών Ειδικών Υποθέσεων στο Γραφείο
Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Πληροφ: D/COP Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης
Θέµα: MEGA CHANNEL – Εκποµπή «Ελλήσποντος»
Αγαπητέ Ηλία [Γρατσία]
Ευχαριστώ για την επικοινωνία για την εκποµπή.
Έχω µερικά θέµατα:
1. Αν δεν θελήσετε να λάβετε µέρος στην εκποµπή, θα πραγµατοποιηθεί η εκποµπή
χωρίς εσάς ή όχι;
2. Στην αναφορά είπες ότι η εκποµπή δεν θα πραγµατοποιηθεί αν δεν συµµετάσχει το
ΚΕΦΕ. Ανέφερες ότι το µοναδικό άλλο πρόσωπο που θέλουν να έχουν στην
εκποµπή θα είναι ένας ιερέας που ονοµάζεται κ. Μουστάκης [δεν είναι ιερέας, είναι
θεολόγος]. ∆ώσε µου λεπτοµέρειες για αυτό.
3. Ανέφερες ότι ο Μουστάκης είναι ένας ιερέας µε ανοικτό µυαλό, [;] τον οποίο
συνάντησες πριν από µερικά χρόνια. Αν δεν έχεις µιλήσει µαζί του από τότε, πρέπει
να του τηλεφωνήσεις και να επανεγκαταστήσεις την επικοινωνία µαζί του, να
µάθεις ποια είναι η στάση του σχετικά µε το κέντρο της Σαηεντολογίας και να του
υποβάλλεις οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε την εκποµπή για να δεις ποια
κατεύθυνση θέλει να λάβει. Αν δεν έχει επιβεβαιώσει να είναι στην εκποµπή, ίσως
πρέπει να τον πείσεις ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι στην εκποµπή και έτσι δεν θα
γίνει εκποµπή. Καταλαβαίνεις;
Το θέµα είναι αυτό. Εκείνο που δεν µου αρέσει στην εκποµπή είναι ότι αυτή είναι
στο δικό µας έδαφος. Βέβαια, αν φέρουν τους αρνητικούς γονείς και εµείς φέρουµε
τους Σαηεντολόγους µας, σε κάποιο βαθµό, εξουδετερώνουµε την αρνητική

δηµοσιότητα αλλά είναι υπερβολικά εντός του εδάφους µας και ειλικρινά δεν βλέπω
τι θα κερδίσουµε από αυτό. Επιπλέον δεν µου αρέσει το θέµα - Όρια µεταξύ
προσηλυτισµού και διάδοσης θρησκείας και φιλοσοφίας. Είναι πολύ µέσα στο
έδαφός µας και αν ρωτήσουν τον Μουστάκη, µόνο ο Θεός ξέρει ποιες είναι οι
απόψεις του και πόσα εσφαλµένα στοιχεία και συµφέροντα έχει τα οποία θα τον
κάνουν να κλίνει προς την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το πιθανότερο είναι
να το κάνει [η στάση του κ. Μουστάκη µε βάση όσα έχω δει εγώ, είναι στάση µη
σύγκρουσης µε την οργάνωση τουλάχιστον στο βαθµό που επιτίθεται στην
Εκκλησία].
4. Αν ο Μουστάκης θέλει να κάνει την εκποµπή, τότε πρέπει να εξετάσετε µε τον
δικηγόρο Θεοδώρου [ο οποίος (Αθανάσιος Θεοδώρου) µετέπειτα έγινε ∆ιευθυντής
του γραφείου του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Παπαληγούρα και εκπρόσωπος του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
– συµπτώσεις;] για να δείτε τι είναι καλύτερο και θα πρέπει να λάβετε µία
απόφαση. Τουλάχιστον, αν θέλουν να έχουν 2 Σαηεντολόγους στην εκποµπή, τότε
ίσως έχεις ευκαιρία τουλάχιστον να προωθήσεις το µήνυµά µας αλλά πάλι θα
πρέπει να αποφασίσεις. Το τηλεοπτικό κανάλι θα µαγνητοσκοπήσει τη συνέντευξη
µε τους δύο Σαηεντολόγους ή θα λάβουν µέρος στην εκποµπή; Τι θα γίνει µε τα
«φτωχά θύµατα» τους γονείς; Θα λάβουν µέρος ή θα µαγνητοσκοπηθούν; Αν
µαγνητοσκοπηθούν τότε ο κανάλι θα µπορούσε απλώς να κόψει τη συνέντευξη µε
τρόπο που να προωθεί το δικό τους µήνυµα και συνεπώς αυτό είναι ασθενές
σηµείο.
Βασικά, η Σειρά 26 ∆ηµοσίων Σχέσεων «∆ηµόσιες Σχέσεις και Πληροφορίες»
εφαρµόζεται πλήρως σε αυτό το σηµείο. Βρες όσο περισσότερα στοιχεία για την
εκποµπή και το ιδανικό είναι να βρεις τη θέση του Μουστάκη στον σηµερινό χρόνο
σε σχέση µε τη Σαηεντολογία και σε σχέση µε τον L [π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος].
Αν σκέφτεσαι ότι είναι καλύτερο για εσένα να λάβεις µέρος, οι Σαηεντολόγοι που
θα δώσουν συνέντευξη και ο Θεοδώρου πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να περάσουν
το µήνυµά µας και να βάλουν την επίθεση στο έδαφος του L κατά την εκποµπή
[δηλαδή, ο µετέπειτα στενός συνεργάτης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ.
Παπαληγούρα που εκπροσωπούσε και το Υπουργείο, έλαβε … ειδική εκπαίδευση
από την εξτρεµιστική οργάνωση. Οι δικηγόροι της οργάνωσης περνούν από ειδική
διαδικασία που περιγράφεται σε άλλο έγγραφο]. Πρέπει να είναι ικανοί να πουν τα
άσχηµα αποτελέσµατα που δηµιουργεί ο L και ότι τα αρνητικά στοιχεία που
προωθεί είναι µε προκατάληψη και δεν βλέπει στις χιλιάδες ανθρώπους που έχουν
µεγάλες αλλαγές στη ζωή τους λόγω του Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ και της
Σαηεντολογίας. (Σχετικό «Σειρά 27 ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εχθρικές Γραµµές» και
«Σειρά 18 ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πώς να χειριστείτε την Μαύρη Προπαγάνδα»).
Οτιδήποτε αποφασίσεις, ενηµέρωσέ µε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το ιδεώδες θα
είναι να προσπαθήσεις µε οποιονδήποτε τρόπο ∆ηµοσίων Σχέσεων να σταµατήσεις
αυτή την εκποµπή. ∆εν έχουµε πολλά να κερδίσουµε από αυτή την εκποµπή καθότι
είναι στο έδαφός µας και µας βάζει από την αρχή σε αµυντική στάση. Θέλω να
γνωρίζω οτιδήποτε µάθεις από τον Μουστάκη. Αυτό είναι σηµαντικό. Στείλε µου
άλλα φαξ κατά την Πέµπτη ώστε να είµαι ενηµερωµένη.
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Όταν η Έλλη Στάη συνεργάστηκε µε τον ANT1, επανήλθα και της άφησα το
σχετικό έγγραφο µαζί µε το βιβλίο µου που είχε ήδη κυκλοφορήσει από το καλοκαίρι του
2001 και ανέφερε πολλά για τη δράση της οργάνωσης. Στο σηµείωµα που άφησα
υπογράµµιζα την ανάγκη ο ANT1 να ασχοληθεί µε το θέµα της εξτρεµιστικής
οργάνωσης και των διεισδύσεών της. Η στάση της Έλλης Στάη µου είναι ανεξήγητη,
διότι η ίδια δε φαίνεται να ασχολήθηκε, αν και η ίδια η εκποµπή της αναφέρεται
ονοµαστικά στο έγγραφο. ∆εν ήταν διαθέσιµη να µιλήσω µαζί της αν και επικοινώνησα
τηλεφωνικώς µαζί της και στα δύο κανάλια. Η γενική στάση του ΑΝΤ1 και από άλλες
εκποµπές, ήταν – σε κάποιο βαθµό - διασκεδαστική: το θέµα είναι δύσκολο να παίξει
διότι δεν υπάρχουν πολλά εξωτερικά πλάνα και η παρουσίαση αποδεικτικών εγγράφων
κουράζει.
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος αναφέρεται αρχικά, µέσω της εκποµπής του, στο
έγγραφο «ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» που κυκλοφόρησε το Γραφείο Ειδικών
Υποθέσεων Ευρώπης (OSA EU) της Σαηεντόλοτζυ, τον Μάρτιο 1995 στους ∆ιευθυντές
Ειδικών Υποθέσεων που επέβλεπε και µεταξύ άλλων γράφει:
«Ο ίδιος σύµµαχος δηµοσιογράφος [ο Βασίλης Ραφαηλίδης, πριν αλλάξει τη στάση του
όταν έµαθε τι οργάνωση είναι η Σαηεντόλοτζυ] εµφανίστηκε σ' ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα
στο Star Channel [στον Κίτρινο Τύπο] και επιτέθηκε στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης ότι
ήταν συνεργάτης της Ελληνικής δικτατορίας το 1967-74 [µιλάει για τον Στ. Παπαθεµελή
που τον είχαν βαθµολογήσει ως εχθρό µε βαθµό 50]».
Αναφέρεται επίσης στην Αναφορά του εισαγγελέα Αγγελή, ότι ο Μάκης
Τριανταφυλόπουλος βραβεύθηκε από µία µετωπική οργάνωση της Σαηεντόλοτζυ για
εκποµπή του σχετικά µε ψυχιατρεία.
Με προτροπή ενός γνωστού που ήταν συνεργάτης του Μάκη
Τριανταφυλόπουλου, έδωσα σχεδόν όλο το έγγραφο υλικό που καταθέτω και στην
Επιτροπή, µε ιδιαίτερη έµφαση στη σαηεντολογική διείσδυση στη δηµοσιογραφία,
πολιτική, δικαστικό χώρο και ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στην Εκκλησία, διότι θα
ήταν ευκαιρία και να µιλήσει ο ίδιος για τι είδους σχέση είχε µε την οργάνωση. Όταν δεν
είδα κάποια ανταπόκριση, επικοινώνησα µαζί του δύο φορές. Παρουσίασε
διστακτικότητα όχι για την ακρίβεια των εγγράφων, αλλά για το νοµικό αντίκτυπο του
συνόλου των αποκαλύψεων, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι έπλητταν τον «Συνασπισµό»
και «συναδέλφους».
Όταν αργότερα δηµιουργήθηκε τριβή µεταξύ του και του «Συνασπισµού»,
ειδικότερα του πρώην Προέδρου του, σε µία εκποµπή του, αναφέρθηκαν τα εξής:

Ρεπόρτερ:
Πάµε και στην Ένωση δηµοσιογράφων [εννοεί την ΕΣΗΕΑ]. Τα λέει [ο κ.
Κωνσταντόπουλος, πρώην Πρόεδρος του Συνασπισµού] και εκεί. Ε, εκεί υπάρχει
άνθρωπος που αντιδρά. Ο κ. Τρίµης φυσικά. Τι λέει; Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος δεν
είναι µαχόµενος δηµοσιογράφος, να παραιτηθεί από την ΕΣΗΕΑ:
«∆εν είναι δηµοσιογράφος µαχόµενος, είναι επιχειρηµατίας, κάτοχος µέσου ενηµέρωσης
και εταιριών παραγωγής».
Χρόνια φίλοι µε τον κ. Κωνσταντόπουλο ο κ. Τρίµης. Το περίεργο θα ήταν να µην
είχαµε αντίδραση.
Τριανταφυλλόπουλος:
Μά τον άγιο Σαηεντολόγο κ. Τρίµη µου. ∆εν µου λέτε, σας
παρακαλώ, γιατί δεν πάτε να πάρετε την ταυτότητα του κ. Φυντανίδη, του κ. Ψυχάρη,
των υπολοίπων; Ακούστε τώρα!

«Μά τον άγιο Σαηεντολόγο», αναφώνησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος,
απευθυνόµενος στον Γενικό Γραµµατέα της ΕΣΗΕΑ, ∆ηµήτρη Τρίµη, σύµµαχο της
ρατσιστικής εξτρεµιστικής οργάνωσης της Σαηεντολογίας. ∆ηλαδή, γνωρίζει πολύ καλά
τη σχέση του κ. Τρίµη µε την οργάνωση, διαφορετικά δεν θα αναφωνούσε αυτή τη
συγκεκριµένη πρόταση. Επέλεξε, όµως, να µην κάνει καµία εκποµπή για τη διείσδυση
της Σαηεντόλοτζυ στον δηµοσιογραφικό, πολιτικό, δικαστικό χώρο και στον χώρο των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων κλπ.
∆εδοµένης της φήµης του κ. Τριανταφυλλόπουλου, η αυτοεξουδετέρωσή του
είναι χαρακτηριστική για το βεληνεκές της διαβρωτικής επίδρασης που επέφερε ο
πολιτικοστρατηγικός χώρος της Σαηεντόλοτζυ.
Πάνος Παναγιωτόπουλος - ΠΡΟΦΙΛ
Τα περισσότερα από αυτά που καταθέτω στην Επιτροπή, ήταν στοιχεία που έδωσα για να
περιληφθούν στα περιεχόµενα των εκποµπών που ετοίµασαν οι συνεργάτες του κ.

Παναγιωτόπουλου στο κανάλι EXTRA και είχαν δοθεί ακόµη και εικόνες στον
σκηνοθέτη για να προβληθούν σε σχετικά πλάνα. Λίγο πριν από την µαγνητοσκόπηση
της πρώτης εκποµπής (οι εκποµπές ήταν µαγνητοσκοπηµένες), όταν οι καλεσµένοι
συζητούσαµε στο στούντιο, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε να κινηθεί η εκποµπή "χωρίς
εξάρσεις και κατηγορίες". Τόσο εγώ όσο και άλλοι προσκεκληµένοι,
(συµπεριλαµβανοµένων ιερέων) ρωτήσαµε τί εννοούσε, χωρίς όµως να πάρουµε
απάντηση παρά µόνο ένα από τα ακαθορίστου περιεχοµένου βλέµµατα του κ.
Παναγιωτόπουλου. Είχε ήδη προηγηθεί µία περιληπτική αναφορά των προαναφερθέντων
σχετικά µε τη σαηεντολογική διείσδυση στον πολιτικό και δηµοσιογραφικό κόσµο και
στην Εκκλησία, κλπ και ο κ. Παναγιωτόπουλος γνώριζε.
Το σηµείο που φάνηκε αρχικά ότι ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε βάλει όρια πέρα
από τα οποία δεν επέτρεπε αποκαλύψεις, ήταν η διαπλοκή του Ιού της "Ελευθεροτυπίας"
και ιδιαίτερα του Γ.Γ. της ΕΣΗΕΑ ∆ηµήτρη Τρίµη µε τη Scientology. ∆ιέκοψε την
ανάγνωση κατασχεµένων εγγράφων, εκφράζοντας θαυµασµό για την έρευνα του Ιού
σχετικά µε την Έκθεση Σπράου!!! ∆εν επέτρεψε άλλη αναφορά αποδεικτικών εγγράφων
και µάλιστα µε απαξιωτικό ύφος.
Στην εκποµπή υπήρχε και ένας, κατά δήλωσή του, πρώην Σαηεντολόγος ο οποίος
δεχόταν την αυθεντία, καλοσύνη κλπ του ιδρυτή της Scientology, Ron Hubbard και έλεγε
ότι τα στελέχη της οργάνωσης έφταιγαν για όλα! Φυσικά, όλοι στη Scientology κάνουν
µόνο αυτά που έγραψε ο ιδρυτής της και αυτός ακριβώς είναι η πηγή του προβλήµατος.
Ο κατά δήλωσή του πρώην Σαηεντολόγος έκανε εκρηκτικές διακοπές τόσο όταν µιλούσα
εγώ όσο και άλλοι καλεσµένοι σε σηµείο που να µην µπορούµε να µιλήσουµε για
περισσότερο από πέντε µέχρι δεκαπέντε δευτερόλεπτα το µέγιστο. Οι εκκλήσεις µας
στον κ. Παναγιωτόπουλο (ακόµη και στα διαλείµµατα) να συντονίσει πραγµατικά τη
συζήτηση και να σταµατήσουν τα πυροτεχνήµατα έπεσαν στην µπλαζέ απάντηση "Σας
παρακαλώ, σας παρακαλώ". Ο κ. βουλευτής ήθελε να εµπλακούµε στις γνωστές
κοκοροµαχίες που βλέπουµε στα «παράθυρα» των καναλιών και να θαφτεί όλη η ουσία
και φυσικά οι αποκαλύψεις. Έφτασε µάλιστα σε σηµείο λεκτικής επίθεσης εναντίον µου
αντί να την κατευθύνει στον, κατά δήλωσή του, πρώην Σαηεντολόγο που διέκοπτε
εκρηκτικά κάθε πέντε µε δεκαπέντε δευτερόλεπτα (κυριολεκτικά). Τόσο η αντίδρασή
µου (όσο και άλλων προσκεκληµένων) απέναντι στους χειρισµούς του κ.
Παναγιωτόπουλου και της συµπεριφοράς του, δεν ακούστηκε όταν προβλήθηκε η
εκποµπή. Να υπενθυµίσω ότι η εκποµπή ήταν µαγνητοσκοπηµένη. Είχαµε την εντύπωση
ότι θα συµµετείχαµε σε σοβαρή δηµοσιογραφική εκποµπή ερευνητικής και αποδεικτικής
δηµοσιογραφίας µε επαγγελµατία συντονιστή στα πλαίσια της δηµοσιογραφικής
δεοντολογίας. Τελικά, ο κ. βουλευτής επιθυµούσε ένα reality show όπου η αξιοπρέπεια
και αξιοπιστία ήταν στόχοι πληγµάτων και τα ζωτικά στοιχεία θα θάβονταν.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος συνειδητά επέλεξε να «θάψει» την αντεθνική και
αντικοινωνική δράση της Scientology. ∆εν είναι όµως µόνο αυτό το θέµα. Η επιφανειακή
αντιµετώπιση του θέµατος από τον κ. Παναγιωτόπουλο υπογραµµίζεται και από την
απροθυµία του ως βουλευτή να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. ∆εν κατέθεσε
τουλάχιστον µία ερώτηση στο Κοινοβούλιο και δεν κινήθηκε ως µέλος της κυβέρνησης
Καραµανλή να αντιµετωπιστούν εξτρεµιστικές οργανώσεις όπως η Scientology, από όσα
γνωρίζω.

Ακολουθεί το σηµείο της εκποµπής όπου ο κ. Παναγιωτόπουλος διέκοψε την
αποκάλυψη της εξάρτησης που είχε ο «Ιός» της Ελευθεροτυπίας από τη Σαηεντόλοτζυ:
Μποσνακούδης:
[διαβάζοντας
κατασχεµένο
έγγραφο
σχετικά
µε
την
κατευθυνόµενη δηµοσιογραφία του «Ιού» της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» στους
άξονες των σαηεντολογικών σχεδιασµών] «Μπορεί [ο δηµοσιογράφος τους] να
εµφανιστεί µε τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι ερευνά τη Σαηεντολογία και θέλει όλα
τα σχετικά δεδοµένα, ενώ στην αλήθεια ψάχνει για άλλα δεδοµένα». ∆ίπλα, έχει
υπογραφή ότι εκτελέστηκε στις 16/2/1995 µε εγγραφή «δηµοσιογράφοι Ιού
Ελευθεροτυπίας». Παρακάτω, «Χρησιµοποίησε τα δεδοµένα που βρήκες στα 7 και 8…»
… στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει και διακόπτει ο βουλευτής Πάνος Παναγιωτόπουλος.
Παναγιωτόπουλος: Όχι, για να µη δηµιουργούµε εντυπώσεις. Κοιτάξτε.
Μποσνακούδης:
Όχι! ∆εν δηµιουργούµε εντυπώσεις.
Παναγιωτόπουλος: Οι δηµοσιογράφοι του Ιού της Ελευθεροτυπίας έχουν κάνει κατά
καιρούς, εξαιρετικές ερευνητικές δηµοσιογραφικές δουλειές.
Μποσνακούδης:
Μιλάµε για συγκεκριµένο θέµα όπως είχε γίνει το …
Παναγιωτόπουλος: Για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, αυτό µπορεί να είναι
υποβολιµαίο για να δηµιουργήσει σύγχυση, για να δηµιουργήσει παραπληροφόρηση,
κοκ. ∆ιαφωνώ ιδεολογικά σε πολλά µαζί τους, αλλά τιµώ πάρα πολλές έρευνες και …
Μποσνακούδης:
Υπάρχουν πέντε έξι δηµοσιεύµατα …
Παναγιωτόπουλος: … εµένα µε εντυπωσίασε το γεγονός …
Μποσνακούδης:
… δεν µπορεί να είναι τυχαίο αυτό.
Παναγιωτόπουλος: … ότι όταν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα η Έκθεση του περιφήµου
καθηγητού Σπράου, όπου µελέτησε για πρώτη φορά το τι δέον γενέσθαι για το
ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδος, ο Σύµβουλος του Πρωθυπουργού µε εντολή τότε
του Πρωθυπουργού κ. Σηµίτη. Πήραν τότε την Έκθεση αυτή, η επιτελική οµάδα των
δηµοσιογράφων του Ιού της Ελευθεροτυπίας και έβγαλαν ένα ντοκουµέντο, µετά από
δηµοσιογραφική έρευνα ενδελεχή, που µε εντυπωσίασε. Είναι από αυτά που έχω φυλάξει
στο αρχείο µου. Τη συνέκριναν µε το πρόγραµµα που εφήρµοσε ο Υπουργός
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Πινοσέτ στη Χιλή και τη συνέκριναν λέξη προς λέξη.
Απέδειξαν µε µία καταπληκτική δηµοσιογραφική έρευνα, κάνοντας και σηµειολογική
σύγκριση, ότι ουσιαστικά ήταν το ίδιο κείµενο, το οποίο προήλθε από ένα κείµενο µήτρα
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Θέλω να πω ότι δηλαδή µην τους βάζουµε όλους
στο τσουβάλι
Μποσνακούδης:
∆εν τα βάζουµε. Απλώς αναφέρουµε τα γεγονότα. Όπως ακριβώς
είναι. Αναφέρουµε τα ψυχρά έγγραφα.
Παναγιωτόπουλος: Όχι, άλλο εννοώ. Ότι αύριο µπορεί (και ξέρουµε πώς χαλκεύονται
τέτοιες καταστάσεις) να βγει ένα έγγραφο και να πει ότι ο κ. Χατζηφώτης [τον αναφέρει
ενδεικτικά διότι ήταν στον πάνελ των καλεσµένων] …
Μποσνακούδης:
Ποιο χαλκευµένο έγγραφο; Είναι κατασχεµένο από τον
εισαγγελέα.
Παναγιωτόπουλος: … είναι από τη CIA ή ο Παναγιωτόπουλος.
Μποσνακούδης:
Το έχω στο βιβλίο, αν έχω χαλκευµένα έγγραφα γιατί δεν µου
έχουν κάνει µήνυση;

Σε συνέχεια της περίπτωσης Μάκη Τριανταφυλόπουλου, είναι ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό το γεγονός ένας εν ενεργεία και προβεβληµένος βουλευτής,
ουσιαστικά να δίνει έµπρακτα διαπιστευτήρια καλής διαγωγής (εκούσια ή ακούσια)
στον πολιτικοστρατηγικό χώρο της Σαηεντόλοτζυ-Ιού και να αστυνοµεύει,
προκλητικά και προσβλητικά, την αποκάλυψη ζωτικών στοιχείων. Έχουµε µία
αυτοεξουδετέρωση τόσο βουλευτή όσο και δηµοσιογράφου και µε αυτό αισθητοποιείται
το βεληνεκές της διαβρωτικής επίδρασης που επέφερε ο πολιτικοστρατηγικός χώρος της
Σαηεντόλοτζυ.
Ο ALPHA είναι ένας άλλος Σταθµός όπου επιλέχθηκε η αποσιώπηση. Μέσω
συναδέλφου, όπως προανέφερα, ενηµερώθηκα και έδωσα στο γραφείο του κ. Νίκου
Χατζηνικολάου σχεδόν όλο το υλικό που καταθέτω στη Επιτροπή. Λόγω φόρτου
εργασίας, πιστεύω, ο ίδιος δεν µπόρεσε να το αξιοποιήσει και δόθηκε στον αρχισυντάκτη
του δελτίου ειδήσεων. Σε επικοινωνία που είχα µαζί του είπε ότι θα πρέπει «να τα
βάλουµε µε όλους» διότι τα έγγραφα αποκάλυπταν την εµπλοκή πολιτικών χώρων
(ιδιαιτέρως τον ευρύτερο χώρο του Συνασπισµού µέσα σε διάφορα κόµµατα),
δηµοσιογράφων, οργανώσεων στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, κλπ. Το θέµα
βέβαια, είναι ότι όλα αυτά ήταν ακριβή και κανένα ψευδές. Είπε ότι θα µελετήσουν το
θέµα, αλλά ίσως ακόµη να το µελετούν!
Από το ALTER επικοινώνησε, αρχικά, µία συνεργάτιδα του κ. Χαρδαβέλλα και
µαγνητοσκοπήθηκε συνέντευξή µου, µε περίληψη σχεδόν όλων όσων καταθέτω στην
Επιτροπή και µε πλάνα κατασχεµένων εγγράφων. Η εκποµπή δεν µεταδόθηκε,
τουλάχιστον όχι το τµήµα της µαγνητοσκοπηµένης συνέντευξής µου. Άλλος
δηµοσιογράφος του καναλιού, ουσιαστικά από το δελτίο ειδήσεων, επικοινώνησε µαζί
µου έχοντας πληροφορηθεί, από άλλους συναδέλφους και τρίτους και του έδωσα
ανάλογο υλικό. Υπέβαλλε γραπτό εσωτερικό σηµείωµα στον κ. Νίκο Ευαγγελάτο

περιγράφοντας τους τοµείς που σχετίζονται και τον τρόπο που θα µπορούσε να γίνουν οι
εκποµπές. Ποτέ δεν έγινε κάτι από τον κ. Ευαγγελάτο ή άλλο στέλεχος του καναλιού.
Από την εκποµπή «Ευρώπη Express» της ΝΕΤ επικοινώνησε µία συνεργάτιδα και
έδωσα µαγνητοσκοπηµένη συνέντευξη στα γραφεία της εταιρίας παραγωγής στη
λεωφόρο Βουλιαγµένης. Η συνέντευξη δόθηκε επί κυβερνήσεως Σηµίτη αλλά δεν
µεταδόθηκε η εκποµπή παρά µόνο µετά από ένα έτος (επί κυβερνήσεως Ν∆) και χωρίς τα
ουσιαστικά τµήµατα για τον πολιτικό και δηµοσιογραφικό χώρο και αυτό των
οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Στη εκποµπή Φάκελοι του ΣΚΑΙ το θέµα δεν προβλήθηκε, µέχρι σήµερα
τουλάχιστον, αν και ξεκίνησε δηµοσιογραφική έρευνα, διότι γονείς που έχουν ή είχαν τα
παιδιά τους µέσα στη Σαηεντόλοτζυ δεν επιθυµούσαν να λάβουν µέρος. Είχαν
εκνευριστεί µε τον θεατρικό τρόπο που τα τηλεοπτικά κανάλια προσέγγιζαν το θέµα,
αποσιωπώντας τα προαναφερθέντα ουσιαστικά στοιχεία.
Στα Μέσα Ενηµέρωσης υπάρχει κατά κάποιον τρόπο, πεδίο ελέγχου που δεν
επιτρέπει τη δηµοσιοποίηση των στοιχείων που σας καταθέτω. Γενικότερα, µέχρι
πρόσφατα παρεµπόδιζε οποιαδήποτε αποκάλυψη που θεωρούνταν ότι δυσκόλευε τη
λειτουργία του πολιτικοστρατηγικού µορφώµατος που εκπορεύεται από τον στρατηγικό
χώρο του Συνασπισµού και εκτείνεται σχεδόν σε όλα τα πολιτικά κόµµατα µε
διαφορετικές διαβαθµίσεις. Ζωτικό εργαλείο αυτής της ανατρεπτικής δραστηριότητας
που είναι πλήγµα για το ίδιο το πολίτευµα, είναι ο περιβόητος αντιδηµοσιογραφικός
νόµος σχετικά µε συκοφαντική δυσφήµιση. Είναι αφ’ ενός η δικαιολογία των
«δηµοσιογράφων» που συνειδητά θάβουν την δεοντολογική και ολοκληρωµένη
ενηµέρωση και αφ’ ετέρου των επιχειρησιακών στελεχών του εξτρεµιστικού
στρατηγικού χώρου της Σαηεντόλοτζυ που τον χρησιµοποιούν ως εργαλείο επιβολής
συµµόρφωσης.
Υπαγόρευση ορολογίας
Η επίδραση του στρατηγικού χώρου της Σαηεντόλοτζυ στη δηµοσιογραφία έχει και ένα
άλλο στοιχείο: την υπαγόρευση ορολογίας και χαρακτηρισµών. Αναφέρω µόνο ένα
παράδειγµα που δείχνει την υιοθέτηση συγκεκριµένου χαρακτηρισµού για την Συνοδική
Επιτροπή της Εκκλησίας, η οποία έχει την ευθύνη της επιστηµονικής µελέτης οµάδων
για να ενηµερώνει τους πιστούς (και την Ιεραρχία της Εκκλησίας) αν η λειτουργία ή η
φιλοσοφία (και η εφαρµογή της) της οµάδας δεν µπορεί να συνυπάρξει µε τον
χριστιανικό τρόπο ζωής. Πάρα πολλές οµάδες λειτουργούν παραπλανητικά και ο απλός
πολίτης δεν µπορεί να γνωρίζει από µόνος του τι είναι η καθεµία.
Στο βιβλίο του κ. Τάκι Αλεξίου (ζωτικού συµµάχου της Σαηεντόλοτζυ από τη
δορυφορική οργάνωση ΠΑΝΙΦΕ), σελίδες του οποίου παραθέτω, στις 21/8/1995
χαρακτηρίζει τη Συνοδική Επιτροπή ως «Εκκλησιαστική ΚΥΠ». Αυτόν ακριβώς τον
χαρακτηρισµό χρησιµοποιούν τα στελέχη του «Ιού» της «Ελευθεροτυπίας» όπως
φαίνεται από το δηµοσίευµά τους στις 22/10/2005. Επιπλέον, τον ίδιο χαρακτηρισµό
χρησιµοποιεί σε άρθρο της η Αριστοτελία Πελώνη στα ΝΕΑ (5/12/2005) µε τίτλο
«∆ιώξεις από την εκκλησιαστική ΚΥΠ» και σχετικά ίδια βλέπουµε στο άρθρο του Π.
Παπαβασιλείου στο «ΕΘΝΟΣ», που έχει τίτλο «Αντιαιρετικός αγών µε µεθόδους …

ΚΥΠ». Το άρθρο στα ΝΕΑ επαναλαµβάνει πλήρως την έκφραση του «Ιού» της
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ για τον κ. Αλεξίου: «έχει µπει στο στόχαστρο της εκκλησιαστικής
ΚΥΠ». Αν αυτό δεν είναι διοχέτευση «γραµµής», τότε τι είναι;
Είναι αδύνατο αυτό να είναι σύµπτωση. Σε τρεις διαφορετικές εφηµερίδες,
δηλαδή, αντιγράφεται η ορολογία που εισήγαγε ο σηµαντικός σύµµαχος της
εξτρεµιστικής οργάνωσης … πριν από 10 ολόκληρα χρόνια !!! Αυτό είναι ισχυρότατο
στοιχείο της µακρόχρονης ώσµωσης και ζύµωσης µεταξύ συγκεκριµένου
δηµοσιογραφικού χώρου και του πολιτικοστρατηγικού χώρου της Σαηεντόλοτζυ.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι όχι «αν» αλλά σε πόσο µεγάλο βαθµό αυτά τα τρία
δηµοσιογραφικά συγκροτήµατα (κυρίως) κατεργάστηκαν την αντίληψη των Ελλήνων
πολιτών σε θέµατα που έχουν ζωτική σηµασία για την εξτρεµιστική και ρατσιστική
οργάνωση της Σαηεντόλοτζυ και τον πολιτικοστρατηγικό χώρο που τη στηρίζει και τον
οποίο υπηρετεί. Το ουσιαστικό πρόβληµα βρίσκεται στη διείσδυση και έλεγχο που
έγινε στον δηµοσιογραφικό κόσµο. Υπενθυµίζω ένα συµπέρασµα από τη συνάντηση
Σαηεντολογίας - Μαρτύρων του Ιεχωβά (µε τον κ. Φραγκάκη) «η κυβέρνηση [Μητσοτάκη]
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».

