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'Η ’Ιταλία φορολογεί τήν Σαηεντόλοτζυ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 

Ρώμη: 'Η Σαηεντόλοτζυ οφείλει νά καταβάλει φόρους. 
(από τήν έφημερίδα “Il Giornale” τής 2ας Μαρτίου 2000)

Οί δικαστές τοϋ ’Αρείου Πάγου δηλώνουν: 
“Πρόκειται γιά μία θρησκεία _ οποία αποσπά 
χρήματα” καί ή άντίδραση τών σαηεντολόγων: 
“Οί δικαστές συγχέουν τήν έκκλησία μέ τίς δρα
στηριότητες της "Ενωσης”.

Γιά πρώτη φορά ή ’Ιταλική Δικαιοσύνη άπο- 
φαίνεται όριστικά γιά τούς ήγέτες της ’Εκκλη- 
σίας της Σαηεντόλοτζυ χαρακτηρίζοντάς την ώς 
θρησκεία ή όποία άποσπά χρήματα καί καταδι
κάζοντας τίς τρείς υπεύθυνες τοϋ λογιστηρίου 
τοϋ κέντρου άποκατάστασης άπό τά ναρκωτικά 
Narconon.

Τό έν λόγω κέντρο συνδέεται μέ τήν “έκκλη- 
σία” της Σαηεντόλοτζυ ή όποία ίδρύθηκε τό 1954 
άπό τόν ’Αμερικανό συγγραφέα έπιστημονικης 
φαντασίας L.R. Hubbard καί λειτουργεί στήν ’Ιτα
λία άπό τό 1975. "Ολες σχεδόν οί έναντίον της 
οργάνωσης δικαστικές διαδικασίες οί όποίες εχου- 
νε μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί, κατέληξαν σέ 
άθώωση έλλείψει άποδεικτικών στοιχείων.

Τό ’Ανώτατο Δικαστήριο προβαίνει στήν άκό- 
λουθη παρατήρηση: «’Ακόμη καί άν γινόταν δε
κτός ό θρησκευτικός χαρακτηρας τόσο της ίδιας 
της Σαηεντόλοτζυ όσο καί τών ένσωματωμένων 
σ’αύτήν θεραπευτικών κέντρων όπως είναι τά 
κέντρα Narconon, λαμβανομένης ύποψιν της 
είδικης οργάνωσης ή όποία τά χαρακτηρίζει καί 
τών υπ’αύτών παρεχομένων ίδιαίτερα κερδοφό- 
ρων υπηρεσιών σέ σχέση μέ τίς δαπάνες λειτουρ
γίας τους, θά πρέπει νά έπιβληθεί στά κέντρα 
αύτά ή φορολογία έκείνη, ή όποία άναλογεί στά 
έμπορικά κέντρα, δηλαδή νά καταβάλουν Φ.Π.Α. 
όπως έπίσης καί τόν φόρο έπί τών κερδών.

Πρόκειται γιά δραστηριότητα ή όποία άποφέ- 
ρει χρήματα, εχει κέρδη καί ώς έκ τούτου δέν 
άπαλλάσσεται φορολογικών υποχρεώσεων. Οί δι
καστές συμπληρώνουν: “'Η άπόδοση θρησκευτι-

κοϋ χαρακτηρισμοϋ σέ μία "Ενωση, λαμβανομέ- 
νων υπ’ οψιν τών λαϊκών άρχών τοϋ Συντάγμα
τος, πρέπει νά γίνεται μέ άντικειμενικά καί τυ
πικά κριτήρια, δίχως νά λαμβάνονται υπ’οψιν οί 
προσωπικές πεποιθήσεις η οί ήγεμονικές ίστορι- 
κές άντιλήψεις όπως είναι έκείνες οί όποίες προ
κύπτουν άπό θρησκείες της Βίβλου (’Ιουδαϊσμός, 
Χριστιανισμός, ’Ισλάμ). ’Εν τούτοις (συνεχίζουν 
οί δικαστές) ή άναγνώριση θρησκευτικοϋ χαρα- 
κτηρα στίς οργανώσεις δέν τίς άπαλλάσσει φο
ρολογικών υποχρεώσεων. ’Ιδίως όταν οί παρεχό
μενες άπό τίς συγκεκριμένες οργανώσεις υπηρε
σίες, άν καί σύμφωνες με τούς καταστατικούς 
σκοπούς, υπερβαίνουν τό κόστος της παρεχομέ- 
νης υπηρεσίας, δηλαδή κερδοσκοποϋν”.

Κατά συνέπεια, ό ’Αρειος Πάγος άπέκλεισε 
άπό φορολογική άπαλλαγή τίς ένώσεις έκείνες οί 
όποίες μέ θρησκευτικό η πολιτιστικό προσωπείο 
άποκομίζουν, άναμφισβήτητα, κέρδη. 'Ο ’Αρειος 
Πάγος κοινοποίησε αύτή του τήν άπόφαση στούς 
αρμόδιους γιά τήν πάταξη της φοροδιαφυγης.

Στήν προκειμένη περίπτωση οί τρείς γυναίκες 
στελέχη τοϋ κέντρου Narconon της περιοχης 
Amantea διέφευγαν της καταβολης της δεούσης 
φορολογίας παρά τό γεγονός ότι οί υπό άποκα- 
τάσταση ταξικομανείς είχαν καταβάλει ποσά της 
τάξεως τών 14.000.000 λιρών (περίπου 50.000 
γαλλικά φράγκα) ητοι 2.550.000 δρχ., ποσόν, τό 
όποίο άντιστοιχοϋσε σέ μία “θεραπεία” διάρ
κειας 3 εως 4 μηνών καί ή όποία περιελάμβανε 
λιτή διατροφή, σάουνα, λήψη βιταμινών καί άνά- 
γνωση κειμένων τοϋ Χάμπαρντ. Αύτά, άνεξάρτη- 
τα, βέβαια, άπό τόν ψευδο-έπιστημονικό χαρα- 
κτηρα καί τήν άναποτελεσματικότητα της έν λό- 
γφ θεραπείας.

Σχετικά μέ τήν άπόφαση τοϋ ’Αρείου Πάγου, 
σέ άνακοίνωση τοϋ γραφείου τύπου της Σαηε-
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ντόλοτζυ του Μιλάνου, άναφέρονται τά έξης, 
(προπαγανδιστικά): “'Ή έκκλησία της Σαηεντό- 
λοτζυ, άδίκως έμπλέκεται σέ μία δικαστική δια
δικασία κατά της Narconon Albatros, θεραπευ
τικό κέντρο τό όποΐο άσχολεΐται μέ τήν άποκα- 
τάστση τών ναρκομανών, Τό Δικαστήριο, δίχως 
νά εχει στήν κατοχή του φακέλους της Σαηε- 
ντόλοτζυ, κάτι τό όποΐο θά παρεΐχε στούς δι
καστές τήν δυνατότητα νά προσεγγίσουν τίς 
δραστηριότητές της, θεώρησε ότι όφειλε νά κα
θορίσει ώς θρησκευτική τήν κοινωνική δραστη
ριότητα του κέντρου Narconon παρ’ότι η 
Narconon είναι διάφορη της έκκλησίας της Σα- 
ηεντόλοτζυ. ’Επί 20 χρόνια προσπαθήσαμε νά 
πουμε ότι είμασταν μιά θρησκευτική όμάδα καί 
σ’αύτόν τόν τομέα τουλάχιστον, εχουμε κερδίσει. 
’Από έδώ καί στό έξης πρέπει νά άποδείξουμε 
ότι δέν εχουμε ξενοδοχειακές δραστηριότητες.

Είναι αύταπόδεικτο ότι _ Σαηεντόλοτζυ έδώ 
προσπαθεί νά καλύψει τά πράγματα καί τούτο, 
διότι οί δραστηριότητες τού κέντρου Narconon

είναι πολύ λιγώτερο προσοδοφόρες άπό έκείνες 
τής «έκκλησίας τής Σαηεντολογίας», ίδίως τής 
κεντρικής “έκκλησίας”, όπου οί τιμές ορισμένων 
“ύπηρεσιών” άγγίζουν ή ξεπερνούν τό ποσόν τών
7.000 γαλλικών φράγκων τήν ώρα (350.000 
δρχ.). ’Επί πλέον, θεωρεΐται άκρως υποκριτικό 
άπό έδώ καί στό έξης νά δηλώνουν ότι τό κέ
ντρο Narconon εχει μή θρησκευτικό χαρακτηρα, 
τήν στιγμή κατά τήν όποία όλα τά προβληθέντα 
έκ μέρους του έπιχειρήματα στηρίζονταν στόν 
“θρησκευτικό” του χαρακτηρα.

'Ή Σαηεντόλοτζυ, όπως εχει κρίνει τό ’Ανώτα- 
το 'Ομοσπονδιακό ’Εργατικό Δικαστήριο της Γερ
μανίας (άπόφαση Μαρτίου 1995) δέν είναι θρη
σκεία. 'Ο ’Αρειος Πάγος της ’Ιταλίας κρίνοντας 
ότι η υπο-οργάνωση της Σαηεντόλοτζυ, Νάρκο- 
νον, άσκεΐ κερδοσκοπική καί φορολογητέα δρα
στηριότητα, κατέφερε σοβαρό πληγμα στήν έξά- 
πλωση της οργάνωσης αύτης, άφου ετσι άποκα- 
λύφθηκε γιά μία άκόμη φορά ότι η Σαηεντόλο- 
τζυ δέν είναι κοινωφελής οργάνωση. (Κ.Γ.)

Οί Άγγλοι στρέφονται πρός τήν ’Ορθοδοξία

Μέ τόν περίεργο τίτλο: «Νέος θρησκευτικός προσηλυτισμός», η έφημερίδα “ΉΜΕΡΉΣΙΑ” στό 
φύλλο της 4ης Μαϊου 2000, δημοσίευσε τά έξης:

“Τήν πλάτη στίς μοντέρνες μεθόδους, τίς όποΐες χρησιμοποιουν η ’Αγγλικανική καί η Ρωμαιοκαθο
λική ’Εκκλησία γιά νά προσεγγίσουν τούς πιστούς, γυρίζουν οί ’Αγγλοι οί όποΐοι κατά χιλιάδες στρέ
φονται πρός τήν ορθόδοξη πίστη. 'Ή πόπ μουσική, οί συναυλίες καί οί πομπώδεις έκδηλώσεις δέν τούς 
συγκινουν καί προτιμουν τήν παραδοσιακή «τακτική» πού άκολουθεΐ η 'Ορθόδοξη ’Εκκλησία.

Σύμφωνα μέ στοιχεΐα πού εδωσε στήν δημοσιότητα η 'Ελληνική 'Υπηρεσία του BBC, «σήμερα, όπου 
οί περισσότερες ’Εκκλησίες προσπαθουν νά προσεγγίσουν πιστούς μέ διάφορα τεχνάσματα, η ’Ορθό- 
δοξη ’Εκκλησία προσελκύει τούς νεοφώτιστους τόσο μέ τήν αύστηρά παραδοσιακή τακτική πού έφαρ- 
μόζει στή λειτουργική της, όσο καί μέ τήν πνευματικότητά της πού άναδεικνύεται μέσα άπό αύτή». 
'Ή δυναμική πού παρουσιάζει η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία ξεκίνησε πρίν άπό περίπου πενηντα χρόνια. 
«Στήν ’Αγγλία η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία είναι δεύτερη κατά σειρά, ένώ πρώτη είναι η Πεντηκοστια- 
νή. ’Αντίθετα, η Ρωμαιοκαθολική καί η ’Αγγλικανική παρουσιάζουν ύφεση στό ποίμνιό τους. Οί ’Αγ- 
γλοι, όπως καί οί υπόλοιποι Εύρωπαΐοι, παρουσιάζουν μιά στροφή στήν παράδοση. Σ’αύτό συντε- 
λουν καί οί έπισκέψεις πού πραγματοποιουν τά τελευταΐα χρόνια στά ορθόδοξα κράτη καί κυρίως 
στήν 'Ελλάδα. ’Από τή θρησκεία τους άναζητουν τήν άλήθεια...”, άναφέρει ό ’Αρχιεπίσκοπος Θυατεί- 
ρων κ. Γρηγόριος.


