Σαηεντολογία: Η Real Estate «θρησκευτική φυλακή» των εκβιασμών
Απειλές, εξωγήινοι, διάσημοι, μυστικά, "φακελώματα". Ο άγνωστος κόσμος της
Σαηεντολογίας και η κυριαρχία της στον χώρο των celebrities του πλανήτη (Vid)
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Η πρώτη εκκλησία της Σαηεντολογίας ιδρύθηκε το ∆εκέμβριο του 1953 από τον L. Ron
Hubbard και τους Mary Sue Hubbard, John Galusha, Barbara Byran και Verna Greenough.
Η ∆ιεθνής Εκκλησία της Σαηεντολογίας (Church of Scientology International, CSI), με
έδρα το Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελεί την κεφαλή της Εκκλησίας της
θρησκείας της Σαηεντολογίας.
Ο ιδρυτής της, L. Ron Hubbard ήταν συγγραφέας μυθιστορημάτων φαντασίας και όνειρο
του ήταν να δημιουργήσει τη δική του θρησκεία.
Το 1950 έγραψε το βιβλίο αυτοβελτίωσης "∆ιανοητική" και τέσσερα χρόνια μετά
προχώρησε στην ίδρυση της "Scientology" βασίζοντας το δόγμα της σε ψυχοθεραπευτικές
συμβουλές.
Όπως αναγράφεται στο καταστατικό, "Scientology" είναι ο όρος που προσδιορίζει μια
"επιστήμη", "φιλοσοφία", "θρησκεία". Προέρχεται από το λατινικό scio, δηλαδή γνωρίζω και το

ελληνικό "λόγος". Στο βιβλίο τού L.R.Hubbard, "Το εγχειρίδιο για τον επίτιμο κληρικό",
αναφέρεται ο όρος Scientology σαν "εφηρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία ή διδασκαλία για το
πνευματικό ον και η προώθηση τού πνευματικού όντος στις σχέσεις του με τον εαυτό του, μέ το
σύμπαν και με τα λοιπά όντα".
Πρόκειται
δηλαδή
για
μια
"Θρησκεία" ή "φιλοσοφία" αυτοεξέλιξης
του ανθρώπου.
Στόχος του Hubbard ήταν από την
πρώτη στιγμή να προσηλυτίσει διασήμους.
∆ημιούργησε λοιπόν το "Project Celebrity",
μέσω του οποίου πρόσφερε μέχρι και
αμοιβές
στους
σαηεντολόγους
που
στρατολογούσαν,
στοχευμένα,
διασημότητες.
Οι Tom Cruise και John Travolta είναι
ίσως οι διασημότεροι εξ' αυτών.
Σύμφωνα με την θρησκεία, όλα τα προβλήματα βασίζονται στην ψυχή, και λύνονται με την
ακρόαση. Στη διαδικασία αυτή, ο ειδικός συζητά με τον πιστό για τα προβλήματά του. Η
ακρόαση γίνεται με το "ηλεκτρόμετρο", μια συσκευή που μοιάζει με τον ανιχνευτή ψέματος και
μετρά τα μικρά ηλεκτρικά φορτία του σώματος, κατά τη διάρκεια της κουβέντας.
Βασικό γνώρισμα της Σαηεντολογίας που τη διακρίνει από όλες τις άλλες θρησκείες είναι
το ότι χρεώνει όλες τις λειτουργίες που παρέχει στους πιστούς.
Scientology and the Prison of Belief
Και κάπως έτσι φτάνουμε στο νέο ντοκιμαντέρ του HBO και του Alex Gibney. Το Going
Clear: Scientology and the Prison of Belief έκανε πρεμιέρα στο Sundance Film Festival τον
Ιανουάριο.
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βιβλίο του Lawrence Wright Scientology, Hollywood and
the Prison of Belief.
Τα νέα στοιχεία που η ταινία υπόσχεται να φέρει στο φως είναι σίγουρο ότι θα
προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις από τους δικηγόρους της Σαηεντολογίας και το ΗΒΟ έχει
προετοιμαστεί σχετικά, προσλαμβάνοντας ως τώρα 160 δικηγόρους που θα ασχολούνται
αποκλειστικά με αυτό το
θέμα.
Η Σαηεντολογία, αναφέρει ο
Wright, έχει συγκεντρώσει
περίπου 1 δισ. δολάρια σε
ρευστό, περισσότερα από
οποιαδήποτε άλλη από τις
μεγάλες θρησκείες.
Το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ
αποκαλύπτουν το υπόβαθρο
της "θρησκείας". Η δυστυχία
του κόσμου, υποτίθεται πως
είναι απομεινάρι από όσα
άφησαν οι εξωγήινοι, ναι οι

εξωγήινοι ...που κατοικούσαν κάποτε σε ανθρώπινα σώματα.
Στην ταινία παρουσιάζονται συνεντεύξεις από πρώην μέλη, μερικά από τα οποία ήταν
πολύ υψηλά ιστάμενα. Ορισμένοι λένε ότι η εν λόγω Εκκλησία κρατά ουσιαστικά τον John
Travolta όμηρο της, εκβιάζοντάς τον με αποδείξεις της ομοφυλοφιλίας του.
Ο Cruise φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στον David Miscavige -τον μέντορά του στην
Εκκλησία- για μια συζήτηση που είχε με την ομάδα του πρώην Αμερικανού προέδρου των
Ηνωμένων Πολιτειών, George W. Bush.
Το πρώην μέλος της οργάνωσης Marty Rathbun αποκάλυψε στον Wright μέρος της
συζήτησης, κατά την οποία φαίνεται να γελοιοποιείται ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της
Καλιφόρνιας Arnold Schwarzenneger. "Αν ο γαμ..ης Arnold μπορεί να γίνει κυβερνήτης, τότε
εγώ μπορώ να γίνω πρόεδρος", φέρεται να είπε ο Cruise και ο μέντοράς του τον ενθάρρυνε
απαντώντας, "Προφανώς, Tom".
∆ικηγόρος του 50χρονου ηθοποιού και παραγωγού διέψευσε ότι αυτή η συζήτηση έλαβε
χώρα και τόνισε ότι ο Cruise δεν έχει καμία πολιτική φιλοδοξία.
Το ντοκιμαντέρ αναφέρει πως τόσο ο ιδρυτής όσο και ο νέος ηγέτης David
Miscavige απειλούν τα διάσημα μέλη της "θρησκείας" για να δεσμεύουν τις περιουσίες
τους με αντάλλαγμα τη σιωπή και την εχεμύθεια έναντι των προσωπικών μυστικών που
έχουν αποκαλύψει στους μέντορες τους...
Μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για απαγωγές κατά τη διάρκεια του "auditing" ή "ακρόασης".
Ένα πρώην μέλος, ονόματι Spanky Taylor, αποκαλύπτει πως έγινε ο ίδιος μάρτυρας απαγωγής
κόρης πλουσίου οπαδού της Σαηεντολογίας οι επικεφαλής της οποίας τον απειλούσαν με
χρηματικά ανταλλάγματα για να του επιστρέψουν σώα την νεαρή κοπέλα.
Οι εκβιασμοί προκύπτουν όταν κάποιος πιστός αποφασίσει να φύγει ή να σταματήσει να
πληρώνει εισφορές.
Ανάμεσα στα θύματα της οργάνωσης είναι και ο σκηνοθέτης Paul Haggis.
Ο νυν επικεφαλής λοιπόν της οργάνωσης David Miscavige, κουμπάρος του Tom Cruise,
κατηγορείται για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε πιστούς, ενώ το FΒΙ εξετάζει
ισχυρισμούς ότι παιδιά ηλικίας ως και οκτώ ετών εργάζονται σκληρά σε εγκαταστάσεις της
οργάνωσης στις ΗΠΑ. Παράλληλα, φαίνεται ότι κάθε "νεοφώτιστος" οφείλει να διακόπτει
κάθε επικοινωνία με όποιον διαφωνεί με τις αρχές της οργάνωσης, ακόμη και αν πρόκειται
για τους γονείς του.
Τα παραπάνω έχουν επιβεβαιωθεί και από τον Haggis. Ο σκηνοθέτης εγκατέλειψε το
"κίνημα" μετά από τρεις δεκαετίες, εν είδει διαμαρτυρίας για την άρνηση της Σαηεντολογίας να
αποδεχτεί τον γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων.
Ο χωρισμός Cruise και Kidman
Σύμφωνα επίσης με τη μαρτυρία του Marty Rathbun, του πρώην δεύτερου υψηλότερου
αξιωματούχου στην "Εκκλησία" που αποχώρησε το 2004, ο επικεφαλής δεν ήθελε τη δεύτερη
σύζυγό του Cruise (Nicole Kidman), της οποίας ο πατέρας ήταν ένας διάσημος ψυχολόγος στην
πατρίδα του την Αυστραλία.
Η Σαhεντολογία είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ψυχιατρική και την ψυχολογία, και ο
Rathbun υποστηρίζει ότι λόγω του πατέρα της Kidman αποφάσισαν να παρέμβουν στο γάμο.
Ο Rathbun ισχυρίζεται στο ντοκιμαντέρ, ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας προχώρησε σε
επιθετική εκστρατεία για να πείσει τον Cruise να χωρίσει, συμπεριλαμβανομένων υποκλοπών
από το ιδιωτικό τηλέφωνό της. Επιπλέον, ο Rathbun λέει ότι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας
"διαπαιδαγώγησε" τα υιοθετημένα παιδιά των Cruise και Kidman, Connor και Isabella, να
στραφούν εναντίον της, ώστε ο Tom να κρατήσει την επιμέλεια.

Το ντοκιμαντέρ σημειώνει τέλος πως η "Εκκλησία" αριθμεί μόλις 50.000 μέλη παγκοσμίως
αλλά έχει όπως αναφέραμε, στους λογαριασμούς της, πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια
σαν έσοδα από τις "εισφορές".

Ελλάδα και Σαηεντολογία
Η ιστορία της Σαηεντολογίας στην Ελλάδα ξεκινάει από τη χρονιά που ιδρύθηκε η
οργάνωση στην Αμερική, το 1954. Σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των
Συμφωνιών του Ελσίνκι, ο πρώτος Έλληνας σαηεντολόγος ήταν ένας φυσιοθεραπευτής
ονόματι Χρόνης. Όπως έγραφε το "Βήμα" σε σχετικό αφιέρωμα του, ο ίδιος συνάντησε τον
ιδρυτή της Εκκλησίας στην Αμερική, ασπάστηκε τις ιδέες του και όταν γύρισε στην Ελλάδα
άρχισε να τις διαδίδει σε σπίτια και ιδιωτικούς χώρους.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, η Σαηεντολογία απέκτησε νομική υπόσταση.
Χαρακτηριζόταν ως σωματείο φιλοσοφικών αναζητήσεων και από το 1983 λειτουργούσε ως
Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος (ΚΕΦΕ).
Το 1995, ο τότε αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Αγγελής, είχε διατάξει έρευνα στα
γραφεία του ΚΕΦΕ. Είχε προηγηθεί η αυτοσχέδια έφοδος εξοργισμένων γονιών στον χώρο μαζί
με συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού. Ισχυρίζονταν ότι η Σαηεντολογία ασκούσε αρνητική επιρροή
στα παιδιά τους και ότι τους αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά.
Έπειτα από τρεις εφόδους της Αστυνομίας βρέθηκαν πολλά έγγραφα, ορισμένα από τα
οποία ήταν κρυπτογραφημένα. Η αποκωδικοποίησή τους αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ένα
λεπτομερές "φακέλωμα" με ονόματα πολιτικών, δημοσιογράφων και δημόσιων
προσώπων, που ήταν, υποτίθεται, "φιλικά" ή "εχθρικά" διακείμενα προς την οργάνωση.
Η λίστα ουσιαστικά χωριζόταν σε δύο κατηγορίες: άτομα που ανήκαν στον χώρο της
ευρύτερης Αριστεράς και άτομα που ανήκαν στη ∆εξιά. Σημειωτέον, κανείς τους δεν υπήρξε
ποτέ μέλος της οργάνωσης.
Το 1999 έγινε η δίκη για το "φακέλωμα". ∆εκαεπτά άτομα, μέλη της θρησκευτικής
οργάνωσης, βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
∆ικηγόροι υπεράσπισης ήταν ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος,

όπως και ο Γεώργιος Μαύρος (ο οποίος σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 στο δυστύχημα
με το ελικόπτερο Σινούκ) και ο Άρης Χαραλαμπάκης.
Ο κ. Λοβέρδος ήταν συνήγορος υπεράσπισης δύο εκ των 17 κατηγορούμενων
σαϊεντολόγων και θα πει στο BHMagazino: "Εμείς ισχυριζόμασταν ατομικά ότι δεν είχαν γίνει οι
"παρακολουθήσεις", όπως έλεγε το δικαστήριο. Αντικρούσαμε τις κατηγορίες μία προς μία.
Ισχυριστήκαμε ότι αυτά ήταν υπερβολές και πως δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Οι
πελάτες μου ήταν δύο αξιοσέβαστοι επιχειρηματίες. Όλοι τους ανακηρύχθηκαν αθώοι".
Επίσης, ο κ. Λοβέρδος θα πει ότι "δεν είχαν βρεθεί ντοκουμέντα" και ότι "ήταν τρομακτικά
υπερβολική η μομφή. Μιλούσαν για προδοσίες. Μπορεί να ήταν ελκυστικά δημοσιογραφικά και
τηλεοπτικά αυτά τα στοιχεία, αλλά στο δικαστήριο δεν είχαν αντίκρισμα. Επιχείρησαν να
μεγεθύνουν την υπόθεση".
πηγή (Με πληροφορίες από: USA Today, Το Βήμα)

