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«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΑΙΣΜΟΣ» 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΑΟΤΖΥ

Παραθετουμε όλόκληρο τό κείμενο (σε ανεπίσημη 
μετάφραση) πού κυκλοφόρησε από τήν Γερμανική 
Κυβερνηση, προκειμενου νά αντιμετωπισθεΐ ή πα
ραπληροφόρηση από τήν οργάνωση Σαηεντόλοτζυ.

Επιαημαίνουμε οτι:
α) Τό Γερμανικό Σύνταγμα έπιβάλλει μέν κρατι

κή ούδετερότητα αέ θέματα θρηακείας, ούδετερότη- 
τα ομως πού εχει ώς βάαη τήν Χριστιανική αντίλη
ψη γιά τόν άνρωπο.

β) 'Η χώρα μας, άντιμετωπίζοντας τήν Σαηεντό
λοτζυ καί τίς οποιες ομοιες όργανώαεις, ώς καί τίς 
θυγατρικές τους, μέ τόν ίδιο τρόπο οπως ή Γερμα
νία καί ή Γαλλία, άνταποκρίνεται ατόν Εύρωπαϊκό 
προαανατολιαμό της. ’Αντίθετα, υποακάπτει καί τόν 
προαανατολιαμό αύτόν, καί τόν ίδιο τόν δικό μας 
χριατιανιαμό, ή κάλυψη τέτοιων έπικινδύνων όργανώ- 
αεων τής νεας έποχης κάτω άπό τόν μανδύα τής 
«θρηακευτικής έλευθερίας».

γ) Περιμένουμε λοιπόν άπό ολες άνεξαιρέτως 
άρχές τής χώρας μας, τόαον έμείς, ώς πολίτες αύτής 
τής χώρας καί ώς όρθόδοξοι χριατιανοί, οαο καί άπ’ 
οαο γνωρίζουμε οί Εύρωπαϊκές χώρες, δραατική

άντιμετώπιαη τής διειαδύαεως τής Σαηεντόλοτζυ καί 
τών οποιων παραλλήλων ή θυγατρικών «δικτύων» 
της, αέ εύαίαθητους έθνικά, θρηακευτικά, οίκονομικά 
καί πολιτιατικά χώρους.

Είναι γνωατό ευρύτατα διεθνώς, πλήν ίαως αέ 
πολλά μμέ τών ’Ορθοδόξων χωρών, οτι ή ααηεντό- 
λοτζυ άπέατειλε αέ υπουργεία έξωτερικών δικά της 
κείμενα κατά τής Γερμανίας. Παρόμοια έκατρατεία 
άρχιαε ή όργάνωαη αύτή καί κατά τής 'Ελλάδος. Πι- 
ατεύουμε οτι αέ τέτοια κείμενα παραπληροφόρηαης 
έκ μέρους τής ααηεντόλοτζυ άξίζει μεταχείριαη ίδια 
μέ αύτήν πού θά άξιζε αέ κείμενα τής μαφίας, άν ή 
μαφία προαπαθούαε νά πείαει οτι είναι ενας καθώς 
πρέπει καί κοινωφελής όργανιαμός, οτι τά «υποτιθέ
μενα» έγκλήματά της είναι ακέτη προπαγάνδα τών 
«ναζιατών» έχθρών της κ.ο.κ. ’Εκτιμούμε δέ, οτι ή 
ααηεντόλοτζυ, αυγκρινόμενη πρός τήν μαφία, είναι 
μακροπρόθεαμα πολύ πιό έπικίνδυνη. ’Αλλά, άπ’ οαο 
είμαατε αέ θέαη νά γνωρίζουμε, γιά οαους τής 
άακούν κριτική, ή ααηεντόλοτζυ είναι άμεαα έξ ίαου 
έπικίνδυνη πρός τήν μαφία, μέ τήν διαφορά οτι ή 
μαφία χρηαιμοποιεί γιά τήν έξουδετέρωαη τών άντι-

"Οπως τόνιαε ή κυρία Μακ-κένζυ ατήν πραγμα
τική κατάθεαή της ατήν ’Επιτροπή τής Γερμανικής 
Βουλής, τήν οποία δημοαιεύει τό περιοδικό Berliner 
Dialog (2/1998), ένω πρό τού 1987 τό 'Υπουργείο 
’Εαωτερικών τής Μ. Βρεταννίας αυμβουλευόταν τό 
FAIR, ζητώντας ατοιχεία γιά τίς νεοφανείς αίρέαεις, 
άπό τό 1987 πού ίδρύθηκε τό κέντρο πληροφοριών, 
όχι κέντρο βοηθείας είς θύματα τών αίρέαεων, τής 
κυρίας Μπάρκερ, τό 'Υπουργείο αύτό ατράφηκε πλέ
ον άποκλειατικά ατό INFORM τό οποίο καί χρημα- 
τοδοτήθηκε άπό τήν βρεταννική κυβέρνηαη. 'Η κυρί
α Μπάρκερ πού ήταν ήθοποιός ατό άρχικό της έπάγ- 
γελμα, επειαε αρμοδίους οτι πρό τής ίδρύαεως τού 
INFORM κανένας άλλος φορέας δέν ένημέρωνε γιά 
τίς αίρέαεις. Καί τούτο, παρά τό οτι πλήν τού FAIR, 
υπήρχε καί κέντρο έρευνών γιά τήν δράαη τών νεο
φανών αίρέαεων ατό King’s College τού Λονδίνου.

Στήν αυνέχεια, ή Μπάρκερ μετέαχε αέ 18 αυνέδρια 
τού ψευδομεααία Μούν μέ εξοδα τής «'Ενωτικής ’Εκ- 
κληαίας» τού Μούν, έπαινέθηκε άπό εντυπο τού Μούν 
ή πρωτοβουλία τής Βρεταννικής κυβερνήαεως νά ένι-

αχύει τό INFORM, καί όργανώθηκαν αυνέδρια άπό τό 
INFORM ατά οποία έκπρόαωποι τών νεοφανών αίρέ- 
αεων έκαλούντο νά μιλήαουν γιά... τά προβλήματα πού 
προξενεί ή δράαη τών νεοφανών αίρέαεων. Τό χειρώ- 
τερο, είναι οτι γονείς ελαβαν άπό τό INFORM τήν 
ψευδέατατη «ένημέρωαη», νά μήν άνηαυχούν πού τά 
παιδιά τους εμπλεξαν μέ νεοφανείς αίρέαεις, γιατί οί 
άνθρωποι δήθεν δέν μένουν πολύ αέ αύτές.

’Εκείνο ομως πού εκανε τό ποτήρι νά ξεχειλίαει, 
είναι τό οτι κατά τό ετος 1993, τό INFORM ώργά- 
νωαε «ένημερωτικό» αυνέδριο προακαλώντας πολ
λούς άνύποπτους είδικούς πού άαχολούνται μέ τίς νε
οφανείς αίρέαεις ατίς χώρες τής ’Ανατολικής Εύρώ- 
πης, γιά νά άκούαουν έκπροαώπους τών. . . ίδιων 
τών νεοφανών αίρέαεων (!!) καί πρώτα άπ’ ολα τόν 
Χέρμπερτ Γιέντα, Πρόεδρο τής λεγομένης έκκληαίας 
τής Σαηεντόλοτζυ, νά προπαγανδίζουν υπέρ τών νε
οφανών αίρέαεων! Αύτό είχε αάν άποτέλεαμα νά 
αταματήαει έπί τέλους ή προώθηαη τού INFORM 
άπό τήν Βρεταννική κυβέρνηαη.

Ν.Σ.
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πάλων της μεθόδους χονδροειδέστερες συγκρινόμενες 
πρός αυτές της σαηεντόλοτζυ.

Καί ίδού τό κείμενο της Γερμανικης Κυβερνήσεως:
Η ’Οργάνωση Scientology στήν 'Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας.
1. 'Η έλευθερία της θρησκείας καί τών Αρχών πί- 

στεως στό νομικό σύστημα της 'Ομοσπονδιακης Δη
μοκρατίας της Γερμανίας.

'Η 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
είναι κράτος ουδέτερο Από πλευράς θρησκείας καί 
κοσμοθεωρίας, υπόκειται δέ σέ μιά έντολή Ανοχης 
Από πλευράς θρησκείας καί κοσμοθεωρίας, καί σέ μί
α έντολή Ανοχης Από πλευράς συνταγματικου δικαί
ου. Κρατική έκκληαία δέν υπάρχει οτήν Ό- 
μοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 'Η 
υλοποίηση του Ανθρωπίνου δικαιώματος γιά 
έλευθερία θρησκείας καί Αρχών πίστεως πού 
εχει τίς ρίζες της στήν Ανθρώπινη Αξιοπρέ
πεια Αποτελεί κεντρικό στόχο του Βασικου 
Νόμου (Συντάγματος).

Στήν κατάταξη τών Αξιών του Βασικου 
Νόμου ή Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια κατέχει 
σάν σημείο εναρξης της έλευθερίας της θρη
σκείας τήν Ανώτατη θέση.

'Η έλευθερία της πίστεως, της συνειδήσε- 
ως καί ή έλευθερία τών θρησκευτικών καί 
κοσμοθεωρητικών Αξιών προστατεύονται 
έκτενώς Από τό Βασικό Νόμο της 'Ομο- 
σπονδιακης Δημοκρατίας της Γερμανίας 
("Αρθρ. 4 του Βασικου Νόμου). Οί κρατικές υπηρε
σίες στή Γερμανία εχουν έπίγνωση της υψηλης Αξίας 
πού Αποδίδεται στήν θρησκευτική έλευθερία καί προ
σαρμόζουν Ανάλογα τίς ένέργειές τους. 'Η 'Ομοσπον- 
διακή Κυβέρνηση υποστηρίζει καί τίς συνεχείς προ
σπάθειες της Διεθνους Κοινότητας Κρατών γιά πε
ραιτέρω Ανάπτυξη καί βελτίωση της προστασίας της 
θρησκευτικης έλευθερίας της πίστεως καί της συνει- 
δήσεως πού δέν έντάσσεται μέν σ’ ενα μικρό περιο
ριστικό πλαίσιο Αλλά δέν είναι άνευ περιορισμών, 
Αφου περιορίζεται Από άλλες διατάξεις του Βασικου 
Νόμου, ίδίως δέ Από συγκρουόμενα βασικά δικαιώ
ματα τρίτων καί Από κοινά Αγαθά πού προστατεύο
νται Από τό Σύνταγμα. 'Ως έκ τούτου, ή παρουσία
ση μιάς θρησκείας η κοσμοθεωρίας, δέν πρέπει νά θε
ωρηθεί σάν Απομάκρυνση Από τήν εννομη τάξη.

2. Κρατικό Δίκαιο Πληροφόρησης καί Έκφρασης. 
'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εχει μία συνταγματικά 
κατοχυρωμένη αρμοδιότητα γιά δημόσια δραστη
ριότητα. 'Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει, στό 
πλαίσιο προκαθορισμένων όρίων, καί τό δικαίωμα 
γιά προειδοποιήσεις. "Ενα έπαρκές στοιχείο γιά μιά

προειδοποίηση υπάρχει σέ μιά δικαιολογημένη υπό
νοια κινδύνου γιά νομικά Αγαθά πού προστατεύονται 
Από τό Συνταγματικό Δίκαιο, όπως είναι ή Ανθρώ
πινη Αξιοπρέπεια η ή υγεία.

Σέ αυτή τή περίπτωση ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρ
νηση δικαιουται νά καταγγείλλει εγκαιρα έπίκαιρες 
έξελίξεις κατά τίς όποίες υπάρχει ή υπόνοια ότι τί
θενται σέ κίνδυνα κοινά Αγαθά καί νά τ’ Αντιμετω
πίσει. Τό μέτρο της έξιχνίασης τών πραγματικών δε
δομένων πού πρέπει νά τηρηθεί Από τήν 'Ομοσπον- 
διακή Κυβέρνηση πρέπει νά καθορίζεται Ανάλογα μέ 
τό βάρος του κινδύνου καί τό περιεχόμενο καί τή 
λειτουργία της προειδοποίησης.

3. Η Scientology είναι κυρίως μιά ’Οργάνωση 
πού προσανατολίζεται σέ οίκονομικές δραστηριότη
τες. 'Η ’Οργάνωση Scientology ίσχυρίζεται ότι Απο- 
τελεί θρησκευτική κοινότητα καί αυτονομάζεται 
«έκκλησία».

'Η 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έκπροσωπεί Ανέκα
θεν τη γνώμη, ότι οί σκοποί της ’Οργάνωσης 
Scientology είναι σαφώς προσανατολισμένοι σέ οικο
νομικές δραστηριότητες καί ό ισχυρισμός της, ότι Απο- 
τελεί θρησκευτική κοσμοθεωριακή κοινότητα Αποτελεί 
απλη πρόφαση. 'Η άποψη της 'Ομοσπονδιακης Κυβέρ
νησης ότι ή ’Οργάνωση Scientology δέν Αποτελεί θρη
σκευτική η κοσμοθεωριακή κοινότητα μέ τήν εννοια 
του Αρθρ. 4, 104 Βασικου Νόμου, του ’’Αρθρ. 137 
WRV (Weimarer Reichsverfassung) εχει έπιβεβαιωθεί 
σέ Ανώτατο δικαστικό έπίπεδο Από μία Απόφαση του 
'Ομοσπονδιακου Δικαστηρίου ’Εργασίας. Σύμφωνα μέ 
τήν Απόφαση αυτή ή έμφάνιση της ’Οργάνωσης 
Scientology σάν έκκλησία Αποτελεί μόνο πρόφαση γιά 
τήν έπιδίωξη τών οικονομικών της συμφερόντων. Σάν 
προσβλητικό γιά τόν άνθρωπο καί έπικίνδυνο γιά τήν 
υγεία τών παθόντων, έκτιμά τό 'Ομοσπονδιακό Δικα-

Τό νέο κτίριο τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου στό Στρασβοϋργο. Ο ευρωπαϊκός 
προσανατολισμός ορισμένων έκ τών 'Ορθοδόξων χριστιανικών χωρών καταξιώνεται 

μέ τόν τονισμό καί τή βίωση τής όρθοδόξου χριστιανικής ταυτότητάς μας
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ατήριο ’Εργααίας τό γεγονός, οτι ή Scientology θέλει 
νά έξωθήαει τούς αυνεργάτες της αέ ολο υψηλότερες 
άνώτατες έπιδόαεις. Παράλληλα τό δικαατήριο έπιαη- 
μαίνει μιά ολοκληρωτική νοοτροπία πού προκύπτει 
τόαο άπό τίς γραπτές έντολές τού Hubbard οαον κι 
άπό τίς πρακτικές πού έφαρμόζει ή όργάνωαη.

Έατω κι έάν υποτεθεί ή ύπαρξη τής ίδιότητας 
μιας θρηακευτικής ή κοαμοθεωριακής κοινότητας, ή 
καταχρηατική χρήαη τής ίδιότητας αύτής θά υπερέ- 
βαινε τά αυνταγματικά όρια πού προβλέπονται άπό 
τό άρθρ. 4 τού Βααικού Νόμου γιά τήν θρηακευτι- 
κή έλευθερία καί τήν έλευθερία άξιών πίατεως.

Κατά τήν έξέτααη, κατά πόαο υφίαταται κίνδυνος 
γιά εννομα άγαθά πού προατατεύονται άπό τό αυ- 
νταγματικό δίκαιο πρέπει νά ληφθεί υπόψη ή πρός 
τά εξω δράαη τής Scientology. ’Αντίθετα πρός τούς 
μέχρι τώρα ίαχυριαμούς της οτι άποτελεί μιά θρη- 
ακευτική κοινότητα ή ’Οργάνωαη Scientology δημο- 
αίευαε ατήν έφημερίδα τής άντιπολίτευαης τής υπό
λοιπης Γιουγκοαλαβίας «VREME» άπό 03.08.1996 
μία άγγελία άποτελούμενη άπό 13 αελίδες ατήν 
οποία χαρακτηρίζει τή θεωρία της αάν μή θρηακευ- 
τικό ήθικό κώδικα, ο οποίος βααίζεται άποκλειατικά 
ατό νού. "Υατερα άπό αύτό ή αύτοπαρουαίααη καί ή 
αύτογνωαία της κατέατηααν αέ διάφορες χώρες, 
έμφανώς διαφορετικές. Στή Νότιο ’Αφρική π.χ. άνή- 
κει ατούς ακοπούς της αύμφωνα μέ τό ίδρυτικό πρω
τόκολλο τού ετους 1955 μεταξύ τών άλλων καί «...to 
lend and borrow money».

Κατά τήν άποψη τής Μόνιμης Διάακεψης τών 'Υ- 
πουργών ’Εαωτερικών τών (Γερμανικών) Κρατιδίων, 
ή ’Οργάνωαη Scientology παρουαιάζεται ατήν παρού- 
αα φάαη άπέναντι ατίς Αρχές τής ’Εαωτερικής Διοί- 
κηαης πού είναι αρμόδιες γιά τήν άποτροπή κινδύ
νων καί τήν ποινική δίωξη αάν μιά όργάνωαη, ή 
οποία κάτω άπό τόν μανδύα μιας θρηακευτικής κοι
νότητας ένώνει ατοιχεία τής οίκονομικής έγκληματι- 
κότητας καί τής ψυχοτρομοκρατίας άπέναντι ατά μέ
λη της μέ οίκονομικές δραατηριότητες καί αίρετικά 
περιβλήματα.

’Από άρκετό χρόνο ή ’Οργάνωαη Scientology προ- 
απαθεί, ίδιαίτερα αέ διεθνείς φορείς καί ατά μέαα μα
ζικής ένημέρωαης, νά κατηγορήαει τήν 'Ομοαπονδιακή 
Δημοκρατία τής Γερμανίας γιά δήθεν διακρίαεις. Αύτή 
ή τακτική άποτελεί μέρος μιας εύρείας έκατρατείας τής 
’Οργάνωαης Scientology κατά τής 'Ομοαπονδιακής Δη
μοκρατίας τής Γερμανίας. "Ομως ή έκατρατεία αύτή 
κατέδειξε τό άβάαιμο τών κατηγοριών κατά τής Γερ
μανίας. ’Αγωγές τής ’Οργάνωαης Scientology αέ διε
θνείς διαδικααίες καταγγελιών άπερρίφθηααν έπανει- 
λημμένα. Λόγω τής έκατρατείας καταχώρηαης αέ ’Α

μερικανικές ήμερήαιες έφημερίδες δηλώαεων προαβλη- 
τικών γιά τά θύματα τού ’Εθνικοαοαιαλιαμού, ή ’Ορ
γάνωαη Scientology έπικρίθηκε διεθνώς άπό 'Εβραϊκές 
Κοινότητες ατίς ΗΠΑ πού διαχώριααν τήν θέαη τους.

'Η ’Οργάνωαη Scientology άρχιαε ατίς 17 ’Οκτω- 
βρίου 1996 μία νέα έκατρατεία μέαω άγγελιών αέ ’Α- 
μερικανικές ήμερήαιες έφημερίδες κατά τής 'Ομο- 
απονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας ατήν οποία 
αυνδέεται ή Γερμανική ατάαη ένάντια ατή 
Scientology μέ τήν ’Εθνικοαοαιαλιατική ατρατηγική 
κατά τών 'Εβραίων.

Εύτυχώς ο ’Εκπρόαωπος τού ’Αμερικανικού State 
Department ελαβε γιά πρώτη φορά δημόαια θέαη 
κατά τής έκατρατείας αύτής καί τήν άπέρριψε αάν 
«έξοργιατική καί άβάαιμη». 'Ο Πρόεδρος τού Κεντρι
κού Συμβουλίου τών 'Εβραίων ατή Γερμανία Ignatz 
Buditz όνόμααε τήν έκατρατεία «προαβολή τής μνή
μης τών θυμάτων τού 'Ολοκαυτώματος».

4. Κίνδυνοι γιά τό άτομο καί τήν κοινωνία. 'Η 
όργάνωαη έπιδιώκει μιά γενική διάδοαη τών ίδεών 
καί μεθόδων της. ’Απ’ αύτές θά προέκυπτε μιά άνα- 
διαμόρφωαη τής άνθρώπινης κατάατααης μέ άποκλει- 
ατικά κριτήρια τής Scientology καί μέ άποκλειαμό 
άλλων ίδεών. Μέαω τής κατάκτηαης θέαεων κλειδιών 
ατήν οίκονομία ή Scientology, τής οποίας ή προ- 
γραμματιαμένη είαοδος ατόν οίκονομικό τομέα άρχι- 
αε μέ τήν ίδρυαη τής παγκόαμιας Κεντρικής ’Οργά- 
νωαης ’Επιχειρήαεων Scientology, World Institute of 
Scientology Enterprises (WISE) τό ετος 1979. 'Η 
Scientology έπιδιώκει νά κερδίαει οίκονομική έπηροή. 
'Υπάρχουν μεμονωμένες όργανώαεις τών οποίων οί 
υπαγωγή ατή Scientology δέν φαίνεται άρχικά πρός 
τά εξω. Σ’ αύτές άνήκουν:

α. Ή  Narconon, μία όργάνωαη ή οποία, αύμφω- 
να μέ δικά της λεγόμενα, υποβάλλει μιά προαφορά 
θεραπείας γιά έξαρτημένους άπό ναρκωτικά. 'Η 
Narconon δέν άποτελεί θεραπευτικό ίδρυμα μέ είδι- 
κά πρότυπα.

'Η αυμμετοχή ατήν προαφορά τής Narconon πε
ρικλείει τόν κίνδυνο νά προατεθεί ατό ήδη υπάρχον 
πάθος, μιά πνευματική καί υλική έξάρτηαη άπό τήν 
Scientology.

β. Η Επιτροπή γιά Παραβάσεις της Ψυχιατρικης 
κατά τών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (KVPM) αυκο- 
φαντεί μέ τίς έκατρατείες της τόν έπαγγελματικό 
κλάδο τών ψυχιάτρων καί ψυχολόγων. Προαπαθεί νά 
έμποδίαει άνθρώπους μέ ψυχικές άαθένειες νά προ- 
βούν ατήν κατάλληλη θεραπεία καί θέλει άντ’ αύτής 
νά τούς δεαμεύαει ατήν Scientology μέ τίς δικές της 
έπικίνδυνες τεχνικές. Οί δραατηριότητές της υπηρε
τούν όχι τήν εύθύνη γιά ψυχικά άρρώατους άνθρώ-
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πους, Αλλά μόνο τήν προσέλκυση νέων μελών γιά τήν 
’Οργάνωση Scientology.

γ. Τό Κέντρο γιά Προσωπική καί Αποτελεσματι
κή Μάθηση (ZIEL) είναι ενα υποκατάστημα της 
Διεθνους "Ενωσης της Scientology υπό τό όνομα 
Applied International: Η ενωση αυτή εχει σάν σκο
πό νά έξοικειώσει τά παιδιά καί τούς μεγάλους μέ 
τήν τεχνολογία μάθησης καί σπουδών του Hubbard 
προσφέροντάς τους γιά παράδειγμα βοήθεια στά μα
θήματα στό σπίτι καί ίδιωτικά μαθήματα.

δ. Criminon. Μιά όμάδα πού δηλώνει ότι ένδια- 
φέρεται γιά τήν έπανένταξη στή κοινωνία Ατόμων μέ 
ποινικά Αδικήματα, στήν πραγματικότητα όμως έπι- 
διώκει σκοπούς της Scientology.

ε. Association for Better Living and Education 
(ABLE)

’Αποστολή αυτης της ’Ενωσης είναι ή έφαρμογή 
κειμένων καί τεχνολογίας του Hubbard στά σχολεία, 
ή Αποκατάσταση ναρκομανών, έπιθέσεις ένάντια σέ 
ψυχολόγους καί ψυχιάτρους. Στόν τομέα αυτό υπά
γονται καί οί δραστηριότητες της καλούμενης «Κί
νησης Είρήνης της Ευρώπης - Γραφείο Δράσης Βο
σνίας 'Ερζεγοβίνης» στό 'Αμβουργο.

στ. WATCH-dog-COMMITEE ( Επιτροπή σκύ
λων φύλαξης)

’Εδώ πρόκειται γιά τό στρατηγικό προγραμματι
σμό, τό έπίπεδο διαταγών καί έπιτήρησης Από τούς 
καλουμένους «ήγετικούς διευθυντές ίντερνάσιοναλ». 
Μπορεί νά θεωρηθεί σάν δεδομένο ότι τό Watch- 
dog-Commitee καί τό διεθνές μάνατζμεντ Αποτελουν 
σέ τελευταία Ανάλυση μιά ένότητα. 'Η γενική Απο
στολή είναι ή κεντρική έπιτήρηση τών έπιμέρους μο
νάδων της Scientology μέσω του γραφείου της όργά- 
νωσης Management Flag Kommando.

Οί κίνδυνοι γιά τό άτομο νά Ακολουθήσει τήν ’Ορ- 
γάνωση αυτή είναι ποικίλοι. ’Αξίωση της Αποκλειστι
κότητας της Scientology όδηγεί σέ εντονο τρόπο του 
σκέπτεσθαι μέ βάση ττήν Απολυτοποίηση της διάκρι
σης φίλος-έχθρός (της σαηεντόλοτζυ). ’Ακόμα καί χω
ρισμοί Από οίκογένεια καί φίλους δέν Αποκλείονται.

Γιά νά διατηρηθεί ή «μοναδική Αλήθεια» δέν γί
νεται Ανεκτή κριτική του συστήματος. "Ενα σύστημα 
έλέγχου καί έπιτήρησης πού εχουν οί ίδιοι σοφιστεί, 
φροντίζει ώστε Αποστάτες νά γνωρίζονται καί νά 
«Αντιμετωπίζονται».

'Η εντονα καλλιεργούμενη πεποίθηση περί αυτών 
ώς «έκλεκτών» καί ώς Ανηκόντων στό «καλύτερο» 
μέρος της Ανθρωπότηας, όδηγεί έπίσης στήν Απομό
νωσή τους Από τόν έξωτερικό κόσμο. 'Η χρήση της 
δικης της γλώσσας Αφήνει νά γίνονται έμφανη τά 
όρια Από τούς μή όπαδούς της Scientology. Μέ τή

γλώσσα υίοθετεί κανείς τό σύστημα Αξιών της όργά- 
νωσης καί τό ένσωματώνεται.

'Η πολύδιαφημιζόμενη «τεχνολογία L. Ron 
Hubbard» όδηγεί συχνά σέ ψυχικές καί οίκονομικές 
έξαρτήσεις Από τό σύστημα έξουσίας της σαηεντόλο- 
τζυ. Σύμφωνα μέ πληθος Αναφορών μεμονωμένα άτο
μα υπέστησαν βλάβες Από τήν έφαρμογή τών τε
χνικών της Scientology. 'Η στενή σύνδεση μέ τή 
Scientology όδηγεί τά άτομα συχνά σέ μεγάλες οίκο- 
νομικές δυσχέρειες. Οί τιμές γιά τίς έκάστοτες προ
σφορές μαθημάτων είναι υψηλές. Χρεωκοπίες μεμο
νωμένων Ατόμων ύψους 100.000 μάρκων καί άνω 
δέν είναι σπάνιες.

Γιά μέλη πού έργάζονται στήν όργάνωση υπάρχει ό 
κίνδυνος νά δαπανήσουν μέχρι τέλους τά χρήματά τους 
εναντι έλαχίστης Αποδόσεως. 'Η έφαρμογή της τεχνο
λογίας στήν Οίκονομία σέ συνδυασμό μέ τό σύστημα 
έλέγχου καί τήν Αξίωση της Αποκλειστικότητας μπο
ρούν νά προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στίς έπιχειρήσεις.

'Η ’Οργάνωση Scientology προσπαθεί έπισταμένα 
νά διαβρώσει-υποσκάψει τήν Οίκονομία. Κέντρα βά
ρους τών δραστηριοτήτων της Scientology στήν 
Οίκονομία διαπιστώνονται ίδιαίτερα στόν τομέα της 
έκπαίδευσης προσωπικου καί μάνατζμεντ. "Ενα ση
μαντικό πεδίο δραστηριότητας της Scientology’s 
είναι τό έμπόριο Ακινήτων, σύμφωνα μέ υπάρχουσες 
πληροφορίες, ίδιαίτερα στόν τομέα τών συναλαγών 
μετατροπης ένοικιαζομένων κατοικιών σέ ίδιόκτητες 
κατοικίες. Αυτό Ανάγκασε τήν 'Ομοσπονδιακή "Ενω
ση Γερμανών Κτηματομεσιτών τόν Μάϊο του 1995 
νά λάβει Απόφαση σύμφωνα μέ τήν όποία ό τρόπος 
έργασίας κατά τό σύστημα L. Ron Hubbard δέν συμ
βιβάζεται μέ τούς βασικούς κανόνες της "Ενωσης 
Γερμανών Κτηματομεσιτών καί Διαχειριστών Οίκιών.

Οί πρός τό άτομο Απευθυνόμενες προσφορές της 
Scientology Αποσκοπουν σέ μιά Αναμόρφωση του 
Ανθρώπου στούς τομείς γλώσσας καί σκέψης μέ τήν 
έκμάθηση μιάς είδικης όρολογίας της Scientology. Τε
λικός σκοπός είναι ή δημιουργία ένός Ανθρώπου πού 
υπακούει Αποκλειστικά στήν ’Οργάνωση Scientology. 
Σέ περίπτωση μιάς γενικης διάδοσης τών ίδεών 
αυτών, τουτο θά όδηγουσε σέ μιά κοινωνία μονο- 
μερώς έπηρρεασμένη Από τίς θεωρίες της 
Scientology. ’Επειδή υπάρχει ό φόβος ότι, άν έφαρ- 
μοστεί αυτή ή είκόνα της κοινωνίας καί του Ανθρώ
που καί άν έπιτύχουν οί μηχανισμοί δράσεως της 
είκόνας αυτης πρός τά εξω, δέν θά βρίσκουν πλέον 
Ανταπόκριση οί ίδέες Αξιών πού έδραιώνονται στόν 
Βασικό Νόμο, ή 'Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εχει 
καθηκον νά Αντιταχθεί στίς έπικίνδυνες δραστηριό
τητες της όργάνωσης.


