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Η «Νεολαία Υπέρ των Διεθνών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » (YHRI) ιδρύθηκε
από την σαηεντολόγο κα Mary Shuttleworth, σε συνεργασία με το «Τμήμα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Διεθνούς της Σαηεντολογίας», το έτος 2001, με
σκοπό, όπως υποστηρίζει, την «διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους
νέους».

Η Σαηεντολογία όμως, (ως ΚΕΦΕ, τίτλον τον οποίον απέβαλε μετά την διάλυσή του
από τα Ελληνικά Δικαστήρια), διαλύθηκε το 1996 και το 1997 διότι σύμφωνα με τις
αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, «επιδιώκει σκοπούς ξένους προς την φύση
και την έννοια του ανθρώπου ως ελευθέρου όντος και προς τα ήθη και έθιμα του
Ελληνικού Λαού» και η θεωρία που πρεσβεύει και η «ακολουθούμενη απ' αυτό
πρακτική αίρει κάθε έννοια ελευθερίας του ατόμου, ελεύθερης έκφρασης και τελικά
και αυτήν την συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι».
«Πρόκειται για μία οργάνωση με ολοκληρωτικές δομές και τάσεις, που περιφρονεί
στην ουσία τον άνθρωπο, ενεργεί ελεύθερα "κατ' επίφασιν" προς το σκοπό να
προσελκύσει μέλη, τα οποία υφίστανται εν συνεχεία πλύση εγκεφάλου,
αποσκοπώντας στην δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης και την
ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων» (Πρωτοδ. Αθηνών απόφ. 7380/1996 και Εφετείο
Αθηνών απόφ. 10493/1997).
Εξ άλλου το Εφετείο Αθηνών (1999) απεφάνθη ότι υψηλόβαθμα στελέχη του ΚΕΦΕ
«προέβαιναν με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, σε συστηματική παρακολούθηση και
συλλογή πληροφοριών με τα προσωπικά δεδομένα, που αφορούσαν την ιδιωτική,
κοινωνική, επαγγελματική, και υπηρεσιακή ζωή, σημαινόντων προσώπων της
δημόσιας κυρίως ζωής, της Ελληνικής κοινωνίας, όπως δημοσιογράφων,
θρησκευτικών λειτουργών, δικαστικών λειτουργών, πολιτικών κλπ.».
Πως λοιπόν είναι δυνατόν, μια οργάνωση που ιδρύθηκε από την
Σαηεντολογία να κάνει λόγο για ανθρώπινα δικαιώματα και να
διαφημίζει ότι έχει σκοπό της την «διδασκαλία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στους νέους», όταν η Δικαιοσύνη έχει αποδείξει ότι, η εν
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λόγω οργάνωση καταπατά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;
Και για τον λόγο αυτό η Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη για θέματα αιρέσεων και
παραθρησκείας (1995) χαρακτηρίζει την «Εκκλησία της Σαηεντολογίας» και τις
δορυφορικές οργανώσεις της ως ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη Πίστη.
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