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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΤΖΥ

Δημοσιεύουμε αύτούσιο τό Δελτίο Τύπου τής 
'Ιεράς Συνόδου τής 1ης Δεκεμβρίου 1998 
σχετικά μέ τήν προσπάθεια του Χαμπαρντισμου 
ή Σαηεντόλοτζυ νά έμφανισθεί, τώρα, σάν 
θρησκεία:

«’Εξ άφορμής τών άναγγελθέντων «έγκαινί- 
ων» τής «'Ελληνικής ’Εκκλησίας τής Σαηεντολο- 
γίας» (πρώην ΚΕΦΕ) ή 'Ιερά Σύνοδος κάνει 
γνωστά πρός τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τά 
άκόλουθα:

1. ’Εκκλησία όνομάζεται άποκλειστικά καί μό
νον ή υπό του Κυρίου ήμών ’Ιησου Χριστου συ- 
γκροτηθείσα Μία, 'Αγία καί ’Αποστολική ’Ορθό- 
δοξος ’Εκκλησία. Τόν τίτλον αύτόν δέν δικαιουται 
νά χρησιμοποιεί καμμία αίρεση ή όμάδα, πολύ 
περισσότερον οταν αύτή είναι «μία οργάνωση μέ 
ολοκληρωτικές δομές καί τάσεις πού στήν ουσία 
περιφρονεΐ τόν άνθρωπον, ένώ ενεργεί ελεύθερα 
Αποκλειστικά καί μόνον κατ’ έπίφαση, προκειμέ- 
νου νά προσελκύσει μέλη τά όποια στή συνέχεια 
ύφίστανται... πλύση έγκεφάλου, μέ απώτερο σκο
πό τήν δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέ
ψης... καί πού άπό έτών έτράπηκε σέ Απαγορευ
μένη κερδοσκοπική δραστηριότητα...» (άπόφαση 
’Εφετείου ’Αθηνών 1997).

2. 'Η Σαηεντολογία (πρώην ΚΕΦΕ) πού δρα
στηριοποιείται σήμερα στήν 'Ελλάδα μέ τόν τί
τλον «'Ελληνικό Κέντρο Διανοητικης καί Σαηε- 
ντολογίας» καί έπιδιώκει νά λειτουργήση καί ώς 
«έκκλησία», θεωρείται διεθνώς ώς έμπορική 
έταιρεία, οίκονομική έπιχείρηση, μή άνεγνωρι- 
σμένη θρησκεία καί δέν άπολαμβάνει τής προ
στασίας του περί θρησκευτικής έλευθερίας 
άρθρου 9 τής Εύρωπαϊκής Συμβάσεως ’Ανθρω- 
πίνων Δικαιωμάτων (Βλ. άποφάσεις Εύρωπαϊκου 
Δικαστηρίου ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καί πολ
λών Συνταγματικών καί Διοικητικών Δικαστηρί
ων καί ’Εφετείων τών χωρών τής Εύρώπης).

3. 'Η παραθρησκευτική οργάνωση τής Σαηε- 
ντολογίας, πού λειτουργουσε στήν 'Ελλάδα ώς 
ΚΕΦΕ, διελύθη άπό τό Μονομελές Πρωτοδικείο 
’Αθηνών (άπόφασις 7380/1996) καί άπό τό Ε- 
φετείο ’Αθηνών (άπόφασις 10.493/1997), διότι 
«άποτελεΐ καλυμμένη έμπορική έπιχείρηση καί... 
έπιδιώκει σκοπούς ξένους πρός τήν φύση καί 
τήν εννοια τον Ανθρώπου ώς έλευθέρου οντος

καί πρός τά ήθη καί τά εθιμα τον Έλληνικοϋ 
Ααον» (άπόφασις Πρωτοδικείου), «έπικουρικώς 
δέ διότι οί σκοποί του καί γενικώτερα _ λειτουρ
γία του άπέβησαν παράνομοι, Ανήθικοι καί άντί- 
θετοι πρός τή δημόσια τάξη» (άπόφασις ’Εφε- 
τείου).

’Επίσης διότι «άπεδείχθη οτι _ συμμετοχή στό 
σωματείο συνεπάγεται γιά τό μέλος άλλαγή στήν 
προσωπικότητά του, στήν συμπεριφορά του ένα
ντι τών τρίτων καί κυρίως στίς σχέσεις του μέ 
τήν οίκογένειά του, οί όποιες μερικές φορές 
άποκόπτονται τελείως, λόγω άντιθέσεως τών τε
λευταίων μέ τήν Σαηεντολογία, έγκατάλειψη τών 
σπουδών τους καί πλήρη άφοσίωση στό σω- 
ματεΐο» (άπόφαση ’Εφετείου).

4. 'Η Σαηεντολογία μέ εγγραφά της στό πα
ρελθόν πρός τήν 'Ιεράν Σύνοδον καί πρός τόν 
Παναγιώτατον Οίκουμενικόν Πατριάρχην διεβε- 
βαίωνε οτι οί όπαδοί της είναι «καθόλα νόμιμοί 
"Ελληνες ’Ορθόδοξοι χριστιανοί» καί οτι «δέν 
είμαστε θρησκεία, δέν είμαστε πολλω μάλλον 
αίρεση». Μέχρι δέ τό 1995 «Κατά ρητήν ομο
λογία της ίδιας της Προέδρου τον Διοικητικον 
Συμβουλίου δέν εχει θρησκευτικήν φύση». ’Απέ- 
κρυψε δηλαδή, τόν χαρακτήρα της ώς παραθρη- 
σκευτικής όργανώσεως καί ώς μή γνωστής θρη
σκείας, παραπλανώντας ετσι τούς άνύποπτους 
πολίτες. ’Από τό 1995 ομως «άρχισε έντελώς 
αυθαίρετα καί άντικανονικά νά έπικαλεΐται διά 
τών αρμοδίων οργάνων του, οτι άποτελεΐ 
θρησκεία ώστε νά έμφανισθη ώς διωκόμενο λό- 
γω θρησκευτικών πεποιθήσεων τών μελών του 
καί ετσι νά τύχει άνάλογης συνταγματικης προ
στασίας» (άποφ. ’Εφετείου).

5. 'Η Σαηεντολογία, ώς ΚΕΦΕ, προέβαινε 
στίς παρακολουθήσεις προσώπων πολιτικών, 
έκκλησιαστικών, δικαστών, δημοσιογράφων κλπ 
καί διεβίβαζε τό άποτέλεσμα τής κατασκοπευ
τικής αύτής δραστηριότητός της στά διεθνή κέ
ντρα της στή Δανία καί στίς ΗΠΑ. Μεταξύ 
αύτών πού παρακολουθουσε, σύμφωνα μέ τήν 
άναφορά του άντιεισαγγελέα κ. ’Ι. ’Αγγελή, ήσαν 
οί μακαριστοί ’Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ καί π. 
’Αντώνιος ’Αλεβιζόπουλος, οί Σεβ. Μητροπολίτες 
Κορίνθου, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί Δημη- 
τριάδος (νυν Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος κ.
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Χριστόδουλος), οί κ.κ. Μ. ’Εβερτ, Σ. Παπαπολί- 
της, Σ. Παπαθεμελής, ’Α. Σαμαράς, Δημητροκά- 
λης κ.ά. Συγχρόνως διά τών «Αξιωματικών 
ηθικής» έφαρμόζει τόν «Κώδικα τιμής» καί σέ 
άντίθεση στήν δραστηριότητά τους έφαρμόζεται 
«_ νέκρωση πράκτορα» (άποφ. ’Εφετείου).

6. Δέν μπορεΐ λοιπόν νά είναι «θρησκεία», 
μία όμάδα μέ όλα αυτά τά χαρακτηριστικά πού 
άποτελοϋν τό σκεπτικό τών δικαστηρίων γιά τήν 
διάλυση τοϋ πρώην ΚΕΦΕ (Σαηεντόλοτζυ). Πο
λύ περισσότερον όταν κάθε σαηεντολόγος υπό
σχεται νά τηρήσει τόν «Κώδικα τιμής», η όταν 
παίρνει τήν έντολή: «'Αρχισε άμέσως νά έξετά-

Στήν προπαγάνδα που κάνει ή Σαηεντόλοτζυ γιά νά έμφανισθεί 
ώς θρησκεία, και μάλιστα ώς ή καλυτερη, δέν διστάζει νά έμφανίσει 
τόν Χαμπαρντιστή («σαηεντολόγο»!!!) ώς άνώτερο του Χριστου καί 
του Μωυσή (!!!), καθώς καί όλων των έξωχριστιανικων προσώπων 
τής ιστορίας, όπως του Μωάμεθ, του Κομφουκιου κλπ. 'Η φωτογρα
φία δημοσιευθηκε σέ δυο σελίδες του βιβλίου «Handbook of Sciento
logy» καί δημοσιευεται έδω γιά τήν ένημέρωση των άναγνωστων. 
Μπορεί κανείς νά δεί τήν επαρση στό πρόσωπο του «χαμπαρντιστή».

Στίς τελευταίες σελίδες του παρόντος τευχους δημοσιευεται 
αρθρο γιά τίς καθόλου θρησκευτικές δραστηριότητες τής όργανώσεως 
αυτής, που άποτελουν αλλωστε καί τό κυριο μέλημά της.

ζεις τόν έπιτιθέμενο γιά έγκλήματα ή γιά χειρό
τερα.... Χρησιμοποίησε τό αίμα τους, τό σέξ τους, 
τά έγκλήματά τους γιά νά δώσεις μεγάλους τί
τλους στίς έφημερίδες» (έσωτερική έκδοση τής 
Σαηεντόλοτζυ HCO Policy Letter of 15 Febru
ary 1996).

Κάθε προσπάθεια έπιβολής καί άναγνωρίσεως 
τής παραθρησκευτικής αυτής ογανώσεως ώς 
«θρησκείας» άντιβαίνει πρός τίς άποφάσεις τών 
Ευρωπαϊκών καί Ελληνικών Δικαστηρίων καί 
δημιουργεΐ σοβαρώτατο πρόβλημα γιά τούς άνύ- 
ποπτους ’Ορθόδοξους "Ελληνες καί ίδιαίτερα γιά 
τήν νέα γενιά.

Τά αυριανά «έγκαίνια» γίνονται άραγε έν 
γνώσει τών αρμοδίων ’Αρχών; Διότι, έξ όσων 
έμεΐς γνωρίζομεν, καμμία άδεια λειτουργίας δέν 
έχει άκόμα δοθή.

Έκ τής ’Αρχιγραμματείας 
τής Ίεράς Συνόδου»


