Η παράνοµη λειτουργία της Σαηεντόλοτζυ
Από το 1997 η Σαηεντόλοτζυ, ουσιαστικά, λειτουργεί παράνοµα στην Ελλάδα. Η
τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου έκλεισε το ΚΕΦΕ όχι ως ένα απλό σωµατείο που
παρανόµησε, αλλά ως σωµατείο της Σαηεντόλοτζυ που προωθεί και εφαρµόζει τις θεωρίες,
αρχές και «διδασκαλίες» του ιδρυτή της Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ [οι υπογραµµίσεις είναι
δικές µου]:
«Το σωµατείο πρεσβεύει τις θεωρίες του ιδρυτή της Σαηεντολογίας Λ. Ρον Χάµπαρντ, των
οποίων στόχος αλλά και κεντρικός πυρήνας είναι η εξουσία και το χρήµα, όπως ο ίδιος (ο Λ.
Ρον Χάµπαρντ) αναφέρει: Το να είσαι ικανός να ελέγχεις έναν άνθρωπο σε κάνει ικανόν να
ελέγχεις πολλούς και κανείς δεν θα µπορούσε να είναι επαγγελµατίας σαηεντολόγος, εκτός άν
µπορούσε να ελέγξει ένα άλλο άτοµο (ΤΗΕ AUDITOR, τ. 234,η σελ. 2). Στο άρθρο του δε
"ΗΟΜΟ NOVIS" ισχυρίζεται, ότι οι ισχυροί θα επιβιώσουν, µόνον οι αδίστακτοι µπορούν να
κατακτήσουν ... (εννοεί το Σύµπαν)» …
…
«Κατά την τελευταία (Σαηεντολογία) ηθικό και δίκαιο είναι ό,τι συµβάλλει στην εξάπλωση και
διάδοση θεωριών της, αλλά και ό,τι δεν αντιτίθεται σ' αυτήν. Οιαδήποτε αντίδραση ή αντίθεση
σ' αυτό αντιµετωπίζεται ως δυνητική πηγή προβληµάτων (περίπτωση Ντόρας
Αποστολοπούλου), έχουσα ανάγκη "χειρισµού". Για ο,τιδήποτε το αρνητικό απέναντι στην όλη
θεωρία της Σαηεντολογίας και τη πραγµάτωση των σκοπών της ενεργοποιείται αµέσως η
πολιτική της "νέκρωσης πράκτορα", µε την έννοια της διάβρωσης της υπόληψης και της
επίθεσης, προκειµένου µε αυτή να καµφθούν οι προβληθείσες αντιδράσεις» …
…
«Η ακολουθούµενη αυτή από το εκκαλούν πρακτική, που είναι συνέπεια της θεωρiας, που αυτό
πρεσβεύει, αίρει οπωσδήποτε κάθε έννοια ελευθερίας του ατόµου σχετικά µε την (ελεύθερη)
έκφραση της γνώµης του» …
…
«Επίσης, ο ψυχολόγος γιατρός Μάντης Νικόλαος σχολιάζει ως απαράδεκτες τις µεθόδους
προσέγγισης του σωµατείου µε τα τεστ προσωπικότητας και το "όντιτιγκ", το οποίον, ως
ψυχολογική παρέµβαση, θεωρεί έργο, που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του επαγγελµατία
ψυχολόγου» …
…
«Κατόπιν όλων αυτών και κατ' αναπόδραστη λογική αναγκαιότητα, που αποκλείει τη
δυνατότητα κάθε άλλης εκδοχής, απεδείχθη µε πληρότητα, ότι το καθού και εκκαλούν είναι µία
οργάνωση µε ολοκληρωτικές δοµές και τάσεις, που στην ουσία περιφρονεί τον άνθρωπο, ενώ
ενεργεί ελεύθερα και µόνον κατ' επίφαση προκειµένου και αποκλειστικά να πρoσελκύσει µέλη,
τα οποία στη συνέxεια υφίστανται, µε όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες και θεωρίες, πλύση
εγκεφάλου, µε ανώτερο σκοπό τη δηµιουργία κατευθυνόµενου τρόπου σκέψης, αλλά και την
ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων (βασικές θέσεις των θεωριών του ιδρυτή της Σαηεντολογίας),
έτσι ώστε να βρισκόµαστε πλέον ενώπιον αβούλων όντων, τα οποία έχουν χάσει τη δυνατότητα
λήψεως αποφάσεων ως καταστάλαγµα της ελεύθερης βούλησής τους, εφόσον ήδη έχουν
περάσει από όλα τα στάδια των διδασκαλιών της Σαηεντολογίας και µε τη κατάλληλη
περαιτέρω επεξεργασία γίνονται πλέον δεκτικά στις "αλήθειες", που εφαρµόζει, χωρίς, όµως,
να έχουν τα κίνητρα για να τις εξετάσουν και αξιολογήσουν».
Με τα προαναφερθέντα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το 1997 η ∆ικαιοσύνη έκλεισε
µία οργάνωση που εφάρµοζε τις θεωρίες και θέσεις του ιδρυτή της, Λαφαγιέτ Ρον Χάµπαρντ,
τον οποίο η οργάνωση χαρακτηρίζει ως «Η Πηγή» (The Source) και ακόµη η αµφιβολία ή
αµφισβήτησή του (αν και έχει πεθάνει) θεωρείται έγκληµα και τιµωρείται. Επίσης, από το
1997 και µετά οποιαδήποτε σαηεντολογική οργάνωση (που στηρίζεται αποκλειστικά και
µόνο στο έργο του Χάµπαρντ) λειτουργεί παράνοµα και χρειάζεται να διαλευκανθεί η
10ετής παράνοµη δράση της. Το ακόλουθο απόσπασµα από το καταστατικό της αστικής µη

κερδοσκοπικής εταιρίας «Ελληνική Εκκλησία της Σαηεντολογίας» θέτει την ακεραιότητα και
µη αµφισβήτηση ακόµη και ως σκοπό:
«β. Να παρουσιάζει, διαδίδει, εφαρµόζει τις αρχές, διασφαλίζει και διατηρεί την καθαρότητα
και ακεραιότητα της θρησκείας της Σαηεντολογίας όπως αναπτύχθηκε και διατυπώθηκε από
τον Λ. Ρον Χάµπαρντ σε βιβλία, µαγνητοφωνηµένες διαλέξεις και κάθε είδους γραπτά κείµενά
του, όπως π.χ. άρθρα, φυλλάδια, επιστολές, που αποτελούν τις “Γραφές της Σαηεντολογίας”».
∆ηλαδή, η νέα µορφή της Σαηεντόλοτζυ ως αστική εταιρία, έχει ως σκοπό αφ΄ ενός
να συνεχίσει την εφαρµογή αυτών για τα οποία η ∆ικαιοσύνη έκλεισε το ΚΕΦΕ. Αφ΄ ετέρου
να διασφαλίσει και διατηρήσει την ακεραιότητα των θεωριών, διδασκαλιών και θέσεων του
Χάµπαρντ (την εφαρµογή των οποίων καταδίκασε τελεσίδικα η ∆ικαιοσύνη) υπό το κάλυµµα
των «Ιερών Γραφών». Με άλλα λόγια, η οργάνωση κινείται όχι µόνο πάνω στις ήδη ποινικά
καταδικασµένες κατευθύνσεις, αλλά έχει σκοπό και να διατηρήσει την ακεραιότητά τους. Τα
αποσπάσµατα από την απόφαση του Εφετείου, έχω τη βεβαιότητα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι
πρακτικές και γενικά η δράση κάθε Σαηεντολογικής οργάνωσης, ως εφαρµογή όσων
παρήγαγε ο Χάµπαρντ, δεν χαρακτηρίζουν µία θρησκεία καλής πίστης αλλά µία
ολοκληρωτική και κοινωνικά επικίνδυνη οργάνωση που «πουλάει θρησκεία» για να
αντιµετωπίζει τους ελέγχους από τη ∆ικαιοσύνη και Ιατρικούς Συλλόγους ως δήθεν
παραβίαση θρησκευτικών δικαιωµάτων.
Η επικινδυνότητα των µεθόδων
Οι µέθοδοι της Σαηεντόλοτζυ έχουν επιφέρει σωµατικές βλάβες ακόµη και θάνατο µελών
της, εκτός από τη στέρηση ελευθερίας. Η περίπτωση της Lisa McPherson είναι
χαρακτηριστική δεδοµένου ότι πέθανε στα Αρχηγεία Fort Harrison της οργάνωσης στη
Florida των ΗΠΑ αφότου στελέχη της οργάνωσης την πήραν από το νοσοκοµείο όπου
νοσηλευόταν µε τη δικαιολογία ότι «οι θρησκευτικές πεποιθήσεις της δεν επιτρέπουν να λάβει
ιατρική κα ψυχιατρική βοήθεια». Όταν µεταφέρθηκε πάλι στο νοσοκοµείο απ’ όπου την
πήραν πριν από 17 ηµέρες, µεταξύ άλλων οι γιατροί διαπίστωσαν αφυδάτωση και
εκτεταµένους τραυµατισµούς, ακόµη και τσιµπήµατα. Είχε τοποθετηθεί σε αποµόνωση και
καθώς προσπαθούσε να δραπετεύσει, στην απόγνωσή της, χτυπούσε στους τοίχους του
σαηεντολογικού κελιού της και όταν έµεινε αναίσθητη για ηµέρες, τη δάγκωναν ζωύφια
χωρίς κανένας να ενδιαφερθεί. Απλώς την είχαν πεταµένη στο κελί γιατί ήθελε να
αποδεσµευτεί και πήγε στο νοσοκοµείο για εξετάσεις και θεραπεία.
Οι φωτογραφίες της που παραθέτω είναι από διάφορες περιόδους και µερικές από
την νεκροψία. Είναι χαρακτηριστική η σύγκριση πώς είναι ο άνθρωπος όταν πηγαίνει στη
Σαηεντόλοτζυ και πώς τον στέλνει η οργάνωση στο νεκροτοµείο. Ανάλογη είναι και η
καταστροφική επίδραση του πολιτικοστρατηγικού χώρου της Σαηεντόλοτζυ στην ελληνική
κοινωνία.
Το σχετικό υλικό που περιλαµβάνω για τις πραγµατικές πεποιθήσεις και πρακτικές
της οργάνωσης, κυρίως η σειρά προγραµµάτων OT και ΝΟΤs, δείχνει την εξαπάτηση αλλά
και την επικινδυνότητα των πρακτικών της ακόµη και για τη ζωή όσων δεν γνωρίζουν την
επικινδυνότητά της.

