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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ
Ὁ ὅρος Σαϊεντολογία (Scientology)
προσδιορίζειμιά«ἐπιστήμη»,μιά«φιλοσοφία»,
μιά «θρησκεία», ἡ ὁποία εἶναι κατασκεύασμα
τῆς κίνησης καί προέρχεται ἀπό τό Λατινικό
scio, δηλαδή γνωρίζω καί τό ἑλληνικό «λόγος».
Σέ βιβλίο τους μέ τίτλο «Ἐγχειρίδιο γιά
τόν ἐπίτιμο κληρικό», ὁ ὅρος Σαϊεντολογία
ἀναφέρεται σάν «ἐφηρμοσμένη θρησκευτική
φιλοσοφία, ἡ διδασκαλία γιά τό πνευματικό
ὄν καί ἡ προώθηση τοῦ πνευματικοῦ ὄντος
στίς σχέσεις του μέ τόν ἑαυτό του, μέ τό
σύμπαν καί μέ τά λοιπά ὄντα». Πρόκειται
δηλαδή γιά μιά θρησκεία πού ἐπαγγέλλεται
τήν αὐτοεξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι ἡ πρώτη τεχνολογική θρησκεία πού
ἐμφανίστηκε στήν ἱστορία (στίς τελευταῖες
δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα) καί ἱδρυτής
της εἶναι ὁ Λαφαγιέτ Ρόναλντ Χάμπαρντ
(1911-1986). Ἦταν ἕνας συγγραφέας ἱστοριῶν
ἐπιστημονικῆς φαντασίας μέ ἐξωγήινους
καί τέρατα, τίς ὁποῖες πουλοῦσε σέ φτηνά
περιοδικά τή δεκαετία τοῦ ᾿40. Σύμφωνα μέ
τή βιογραφία τοῦ συναδέλφου του Λόιντ
Ἔσμπαχ, ὁ Χάμπαρντ δήλωσε στά τέλη
ἐκείνης τῆς δεκαετίας «Θά ἤθελα νά ξεκινήσω
μιά θρησκεία. Ἐκεῖ εἶναι τά πολλά λεφτά».
Παράλληλα ὁ Χάμπαρντ ὑπῆρξε μέλος τοῦ
τάγματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ),
ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀρχισατανιστή Aleister
Crowley, ἀλλά καί σέ Ροδοσταυρικό Τάγμα
καί ἐνσωμάτωσε πολλά στοιχεῖα ἀπό αὐτούς
τούς χώρους μέσα στή Σαηεντολογία.

Τό 1950 γνώρισε τήν ἐπιτυχία, ὅταν τό
βιβλίο του «Διανοητική», ἕνα ἐγχειρίδιο
αὐτοβελτίωσης 700 σελίδων, παρουσίασε
τεράστια ἐκδοτική κερδοφορία. Δύο
χρόνια ἀργότερα ὁ Χάμπαρντ ξανάγραψε
τή Διανοητική εἰσάγοντας τήν ἰδέα τῆς
Σαηεντολογίας,
καταγράφοντας
τούς
τρόπους μέ τούς ὁποίους μπορεῖ κατά τή
γνώμη του, ὅποιος τό ἐπιθυμεῖ, νά ὁδηγηθεῖ
στήν πνευματική τελειότητα καί ἐπίγνωση.
Τό 1954 ἱδρύθηκε ἡ πρώτη ἐκκλησία τῆς
Σαηεντολογίας, ἡ ὁποία κατέληξε νά γίνει –
σύμφωνα μέ τήν Κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή
ἐπί τῶν αἱρέσεων στή Γαλλία – ἴσως ἡ
πλουσιότερη ὀργάνωση στόν κόσμο. Γιά τήν
ἱστορία, ἁπλά νά ἀναφέρουμε ὅτι, λόγω τῶν
ἔκνομων ἐνεργειῶν τῆς Σαηεντολογίας, ὁ
Χάμπαρντ ἦρθε ἀντιμέτωπος μέ τίς δικαστικές
ἀρχές διαφόρων κρατῶν, ἐνῶ ἡ οἰκογενειακή
του ζωή ὑπῆρξε διαταραγμένη. Ἀναφορικά
μέ τό τελευταῖο, εἶναι χαρακτηριστικά ὅσα
ἐπισημαίνει τό ἔγκριτο περιοδικό Διάλογος:
Ὁ γιός τοῦ Χάμπαρντ Quetin σέ ἡλικία 22
ἐτῶν αὐτοκτόνησε καί ἡ μόνη ἀντίδραση
τοῦ πατέρα του Λ. Ρόν Χάμπαρντ στό
ἄκουσμα τοῦ νέου αὐτοῦ ἦταν νά ἐκφράσει
τήν ἀνησυχία του μή γίνει τό συμβάν αὐτό
αἰτία δυσφημίσεως τῆς Σαηεντολογίας. «Ὁ
πρωτότοκος γιός τοῦ L. Ron Hubbard Jr. ἔφυγε
ἀπό τή Σαηεντολογία γιατί, ὅπως ἔλεγε, δέν
ἔβγαζε ἀρκετά χρήματα γιά νά συντηρήσει
τήν οἰκογένειά του. Τά ἑπόμενα χρόνια
ἄλλαξε τό ὄνομά του σέ Ronald de Wolfe καί
κατηγόρησε τόν πατέρα του γιά τά πάντα,
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γιά τό γεγονός ὅτι εἶχε σχέσεις μέ μαφιόζους
μέχρι τοῦ ὅτι ὁ Χάμπαρντ χρησιμοποιοῦσε
ναρκωτικά. Ἀπό τήν πλευρά του ὁ Χάμπαρντ
κατηγόρησε τό γιό του ὅτι ἦταν τρελός».
ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Ἡ Σαηεντολογία βασίζεται στήν ἰδέα ὅτι
ὅλα τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου ψυχικά
καί σωματικά, εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς
«Ἀντιδραστικῆς Διάνοιας», τό τμῆμα τῆς
διάνοιας πού δέν ἐλέγχεται ἀπό τή θέληση τοῦ
ἀνθρώπου. Τά φάρμακα καί ἡ ψυχοθεδραπεία
θεωροῦνται ὄχι ἁπλά ἀναποτελεσματικές
θεραπεῖες ἀλλά ξεκάθαρα ἐπικίνδυνες καί
ἡ χρήση τους ἀπαγορεύεται. Γι᾿ αὐτό δέν
ἀποδέχονται τήν Ψυχιατρική ὡς ἐπιστήμη.
Γιά τή Σαηεντολογία, ὅλα τά προβλήματα
βασίζονται στήν ψυχή, καί λύνονται μέ μιά
θεραπεία (ὤντιτινγκ), κατά τήν ὁποία ἕνας
εἰδικός (ὤντιτορ) συζητᾶ μέ τόν ἀσθενῆ,
πιστό, πελάτη γιά τά προβλήματά του. Τό
ὤντιτινγκ γίνεται συνήθως μέ τή βοήθεια
τοῦ «ἠλεκτρομέτρου», μιά συσκευή πού
μοιάζει μέ τόν ἀνιχνευτή ψέματος καί μετρᾶ
τά ἠλεκτρικά φορτία τοῦ σώματος, κατά τή
διάρκεια τῆς κουβέντας. Ἔτσι ὁ ὤντιτορ ξέρει
πότε αὐτός πού ἔχει ἀπέναντί του λέει ἀλήθεια
ἤ ψέματα. Ἕνα μοναδικό χαρακτηριστικό
πού ξεχωρίζει τή Σαηεντολογία ἀπό ὅλες
τίς ἄλλες θρησκεῖες τοῦ κόσμου εἶναι ὅτι
χρεώνει ὅλες τίς λειτουργίες πού παρέχει
στούς πιστούς. Τό πνεῦμα κατά τούς
Σαηεντολόγους ὀνομάζεται θῆταν. Ὅταν
τό σῶμα πεθαίνει ὁ θῆταν πηγαίνει σέ ἕναν
πλανήτη ὅπου προμηθεύεται ἄλλο σῶμα
ἴδιου τύπου, φυλῆς καί ράτσας. Ὁ θῆταν
εἶναι ἱκανός νά φτιάχνει ἐνέργεια, μάζα,
χρόνο. Ὁ στόχος ὅλων τῶν Σαηεντολόγων
εἶναι νά φτάσουν στό στάδιο τοῦ Ἐνεργοῦ
Θῆταν (Operating Thetan ἤ Ο.Τ.). Μετά ἀπό
ἀτέλειωτα ὤντιτινγκ (καί πολλές χιλιάδες
εὐρώ) ὁ ὑποψήφιος θά φτάσει σέ αὐτό τό
στάδιο πού ὑποτίθεται ὅτι σημαίνει πώς
κατέχει ἐξαιρετικές πνευματικές ἱκανότητες.
Ὑπάρχουν ὀχτώ ἐπίπεδα Ο.Τ. Τό πιό
δύσκολο εἶναι τό Ο.Τ. ΙΙΙ, γιατί ὅποιος φτάσει
ἐκεῖ ἀποκτᾶ τό δικαίωμα νά μάθει τά μυστικά
τοῦ σύμπαντος. Αὐτοί πού φτάνουν σέ αὐτό
τό στάδιο παίρνουν ἕνα φάκελο πού περιέχει
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μέ λεπτομέρειες τήν ἱστορία τοῦ σύμπαντος
καί τῆς ἀνθρωπότητας! Ἄν καί τά «μυστικά»
αὐτά ἡ ὀργάνωση τά φύλαγε «μέ νύχια καί
δόντια», δυστυχῶς γιά αὐτούς διέρρευσαν
στό διαδίκτυο. Πρόκειται γιά μιά ἱστορία μέ
ἐξωγήινους, ἡ ὁποία χωρίς ὑπερβολή θυμίζει
Χολιγουντιανοῦ τύπου σεναριογράφημα:
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὑπολλείμματα ψυχῶν
ἐξωγήινων πού σκότωσε στά ἡφαίστεια
τῆς Γῆς ρίχνοντάς τους ἀτομικές βόμβες,
ἕνας σαταικός ἄρχοντας πού ὀνομαζόταν
Ξένου. Τό γεγονός αὐτό συνέβη πρίν ἀπό
75 ἑκατομμύρια χρόνια! Οἱ ψυχές τῶν
νεκρῶν ἐξωγήινων, πού ὀνομάστηκαν
θῆταν, πέταξαν στόν οὐρανό τῆς γῆς γιά
νά πέσουν στίς ἠλεκτρονικές παγίδες τοῦ
Ξένου, ὁ ὁποῖος ἔβαλε στό μυαλό τους
ψεύτικες δοξασίες περί Θεοῦ, Χριστοῦ καί
ὀργανωμένων Θρησκειῶν. Πολλές ἀπό
αὐτές τίς ψυχές στή συνέχεια στοίχειωσαν
στά ἀνθρώπινα ὄντα. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς
δηλαδή εἶναι μιά ψυχή ἀδικοχαμένου
ἐξωγήινου παγιδευμένη σέ ἕνα ἀνθρώπινο
σῶμα. Προκειμένου νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τίς
ψεύτικες δοξασίες πού ἐμφύτευσε στό μυαλό
του ὁ Ξένου καί νά αὐτοεξελιχθεῖ πρέπει νά
κάνει ἀμέτρητα ὤντιτινγκ πληρώνοντας
ὑπέρογκα ποσά στή Σαηεντολογία...
ΠΩΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ
Ἐάν διερωτηθεῖ κανείς πῶς ἡ
Σαηεντολογία ἀγρεύει ὁπαδούς, ἐνῶ
πρεσβεύει τόσο ἐξωφρενικές δοξασίες, μπορεῖ
νά ἀνατρέξει στόν ἔντυπο, ἠλεκτρονικό καί
ραδιοτηλεοπτικό τύπο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ
τήν τέταρτη ἐξουσία. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα προβολῆς αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης
ἀποτελοῦν, ὅσα ἄκρως κολακευτικά ἀναφέρει
ἡ καθημερινή ἐφημερίδα «Αὐριανή»: «Μιά νέα
φιλόδοξη πρόταση πού εὐελπιστεῖ νά δώσει
πνοή στήν ἐκπαιδευτική πραγματικότητα
ἐγκαινίασε χθές σέ συνέντευξη τύπου ἡ
Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας. Ἡ
Παγκόσμια Ἐκστρατεία γιά τή Μόρφωση,
ὅπως ὀνομάζεται ἡ πρωτοβουλία, ἔχει
ἐφαρμοστεῖ μέ θετικό ἀποτέλεσμα διεθνῶς…»
(12/2/1999).
Πέρα

ὅμως

ἀπό

τήν

εὔνοια

πού
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ἀπολαμβάνει
ἀπό
ὁρισμένα
μέσα
ἐνημέρωσης, ἡ Σαηεντολογία χρησιμοποιεῖ
μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία τούς κανόνες τοῦ
ἐμπορικοῦ μάρκετινγκ. Ὅλα ἀρχίζουν μέ ἕνα
«ἀθῶο» τέστ προσωπικότητας πού μπορεῖ
νά βρεῖ κανείς στό Ἴντερνετ ἤ ἀνάμεσα στά
δεκάδες διαφημιστικά στήν καθημερινή
ἀλληλογραφία του. Ἀφότου συμπληρώσει τό
ἐρωτηματολόγιο, τό ὑποψήφιο θύμα καλεῖται
νά ἐπικοινωνήσει μέ κάποιο ἀπό τά κέντρα
τῆς Σαηεντολογίας, ὅπου θά ἀναλυθοῦν τά
ἀποτελέσματα. Κατά κανόνα, οἱ «εἰδικοί» θά
ἐντοπίσουν κάποιο «πρόβλημα» καί θά τόν
καλέσουν νά τό διορθώσει ἀκολουθώντας
εἰδικά προγράμματα. Στήν ἀρχή τό κόστος
εἶναι χαμηλό, ὅσο ὅμως προχωρᾶ κανείς πρός
τίς ἀνώτερες βαθμίδες καταλήγει νά ξοδεύει
ὁλόκληρη περιουσία. Γιά ὅποιον ἐνταχθεῖ
στήν ὀργάνωση εἶναι δύσκολο νά φύγει. Διότι
φοβᾶται ὅτι αὐτά πού ἐκμυστηρεύτηκε ὅταν
συμπλήρωσε τή λίστα τῶν ἐρωτήσεων θά
χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον του. Ἡ ἐσωτερική
ἔκδοση τῆς Σαηεντολογίας (HCO Plicy Letter of 15 February 1996) ἐκθέτει μέ σαφήνεια
τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ὀφείλει ὁ
Σαηεντολόγος νά ἀντιμετωπίσει ὅποιον
ἀντιτίθεται στήν ὀργάνωση: «ἄρχισε ἀμέσως
νά ἐξετάζεις τόν ἐπιτιθέμενο γιά ἐγκλήματα
ἤ γιά χειρότερα... Χρησιμοποίησε τό αἷμα
τους, τό σέξ τους, τά ἐγκλήματά τους γιά νά
δώσεις μεγάλους τίτλους στίς ἐφημερίδες».
Πιστεύουμε πώς τά σχόλια περιττεύουν.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
Θεωροῦμε πώς, ὅσα καί νά γράψουμε
στά περιορισμένα πλαίσια αὐτοῦ τοῦ
φυλλαδίου, δέν εἶναι ἀρκετά γιά νά
καταδείξουν τό μέγεθος τῆς ἐπικινδυνότητας
αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης, πού κρύβεται πίσω
ἀπό τό προσωπεῖο τῆς θρησκείας. Ὡστόσο
δειγματικά ἀναφέρουμε γιά τή Σαηεντολογία
τά ἑξῆς:
1) Διαθέτει ἀξιωματικούς ἠθικῆς.
Ἀστυνομεύει, δηλαδή, τούς ὀπαδούς της
ζητώντας τους νά καταδίδουν ἄλλους, ἀκόμη
καί μέλη τῆς ἴδιας τους τῆς οἰκογένειας.
2) Ζητᾶ ἀπό τά μέλη της καθημερινή
ἀναφορά γιά τίς πράξεις τους, ἀλλά καί γιά
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τίς σκέψεις τους, ὅπως αὐτές προκύπτουν
ἀπό τό Ὤντιτινγκ.
3) Οἱ μέθοδοι τῆς Σαηεντολογίας ἔχουν
ἐπιφέρει σωματικές βλάβες, ἀκόμα καί
θάνατο, μελῶν της, ἐκτός ἀπό τή στέρηση
ἐλευθερίας. Ἡ περίπτωση τῆς Lisa McPerson
εἶναι χαρακτηριστική, δεδομένου ὅτι πέθανε
στά Ἀρχηγεῖα Fort Harisson τῆς ὀργάνωσης
στή Florida τῶν ΗΠΑ, ἀφότου στελέχη τῆς
ὀργάνωσης τήν πῆραν ἀπό τό νοσοκομεῖο
ὅπου νοσηλευόταν, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι
«οἱ θρησκευτικές της πεποιθήσεις δέν
ἐπιτρέπουν νά λάβει ἰατρική καί ψυχιατρική
βοήθεια».
Στήν
Ἀμερική
ἔχουμε
σωρεία
καταδικαστικῶν ἀποφάσεων. Ἀναφέρουμε
μόνο μία: Ἐννέα στελέχη τῆς Σαηεντολογίας
καταδικάζονται τό 1979 ἀπό Ὁμοσπονδιακό
Δικαστήριο γιά κλοπή καί συνωμοσία κατά
τῆς κυβέρνησης τῶν Η.Π.Α. Ἀναφορικά μέ
τήν ἀπάνθρωπη δράση της στήν Εὐρώπη
περιοριζόμαστε στή δήλωση τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν τοῦ κρατιδίου τῆς Βαυαρίας
Κίντερ Μπεγκστάιν: «Ἡ Σαηεντολογία
διαθέτει
ἕνα
ὀργανωμένο
σύστημα
κακομεταχείρισης παιδιῶν. Σύμφωνα μέ
μαρτυρίες πρώην μελῶν τῆς ὀργάνωσης,
τά παιδιά ἐξαναγκάζονται νά κάνουν τίς
δυσκολότερες καί πλέον ὑποτιμητικές
δουλειές ὅλη τήν ἡμέρα ἀπό τίς 8 τό πρωΐ
ἕως τίς 7 τό βράδυ. Εἰδικά τά παιδιά πρέπει
νά ἐργάζονται καί τή νύχτα, νά ἀνοίγουν
χαντάκια, νά καθαρίζουν ὑπονόμους, νά
χτίζουν τοίχους καί δέν προλαβαίνουν οὔτε
νά φᾶνε. Ἐπίσης τιμωροῦνται αὐστηρά ἄν
πᾶνε στήν τουαλέτα χωρίς νά ζητήσουν
ἄδεια». Ἑνῶ ἡ Ὁμοσπονδιακή ὑπουργός
οἰκογενειακῶν ὑποθέσεων τῆς Γερμανίας
Κλαούντια Κόλτε ἐπισημαίνει ὅτι ἡ
Σαηεντολογία «δρᾶ ἀνενδοίαστα σύμφωνα
μέ τίς ὁλοκληρωτικές ἀρχές… ἔχει σάν μόνο
στόχο τό κέρδος ἄν καί κρύβεται πίσω ἀπό
τή βιτρίνα τῆς θρησκείας». Τό 1996 ἐπίσης
τό Γαλλικό Κοινοβούλιο δημοσίευσε εἰδική
ἔκθεση γιά τίς παραθρησκευτικές ὁμάδες,
στήν ὁποία περιλαμβάνει κατάλογο μέ αὐτές
πού θεωρεῖ πιο ἐπικίνδυνες. Μεταξύ αὐτῶν
ἀναφέρει καί τή Σαηεντολογία. Δέν εἶναι
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λοιπόν καθόλου δυσεξήγητο τό γεγονός ὅτι ἡ
ὀργάνωση αὐτή συχνά ἔχει ἔρθει ἀντιμέτωπη
μέ τίς δικαστικές ἀρχές πολλῶν Εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν.
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ἀναφορικά
μέ
τή
δράση
τῆς
Σαηεντολογίας στήν Ἑλλάδα, ὁ εἰδικός
σέ
θέματα
αἱρέσεων
π.
Βασίλειος
Γεωργόπουλος ἐπισημαίνει: «Στήν Ἑλλάδα
πρωτοεμφανίστηκε ἀρχικά τό 1968. Κατ᾿
ἐξοχήν ὅμως ἄρχισαν νά δραστηριοποιοῦνται
κατά τρόπο συστηματικό καί ὕπουλο
τή δεκαετία τοῦ 1980. Ἔτσι, τό 1984
παρουσιάζονται ὡς φιλοσοφικό σωματεῖο
μέ τήν ἐπωνυμία Κέντρο Ἐφηρμοσμένης
Φιλοσοφίας Ἑλλάδος (ΚΕΦΕ). Τό ΚΕΦΕ
ὡς σωματεῖο διαλύεται ἀπό τήν Ἑλληνική
δικαιοσύνη μέ τίς ἀποφάσεις ὑπ᾿ ἀρ.
7380/1996 τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου
Ἀθηνῶν καί ὑπ᾿ ἀρ. 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου
Ἀθηνῶν. Εἶχε προηγηθεῖ ἔφοδος τοῦ τότε
Ἀντιεισαγγελέα κ. Ἰ. Ἀγγελῆ στά γραφεῖα τῆς
ὀργάνωσης, ὕστερα ἀπό καταγγελίες γονέων
ἐναντίον τῆς ὀργάνωσης. Ἡ πολυσέλιδη
ἔκθεση τοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ κ. Ἀγγελῆ
περιγράφει ὄχι μόνον πλῆθος παράνομων
δραστηριοτήτων,
ἀλλά
ἀποκαλύπτει
καί παρακολουθήσεις πολιτικῶν καί

ἐκκλησιαστικῶν προσωπικοτήτων τῆς χώρας,
καί τήν ἀποστολή τῶν στοιχείων σέ ξένα
κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ κρυπτογραφικό
σύστημα. Μεταξύ τῶν προσώπων πού
παρακολουθοῦσαν ἦταν καί ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος
ὡς
μητροπολίτης τότε Δημητριάδος.
Μετά τή διάλυση τοῦ ΚΕΦΕ ἡ
Σαηεντολογία συνεχίζει νά δραστηριοποιεῖται
στήν Ἑλλάδα μέ τήν ἐπωνυμία Ἑλληνικό
Κέντρο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας.
Σήμερα δραστηριοποιεῖται μέ τήν ἐπωνυμία
«Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας».
Κλείνοντας, κρίνουμε σκόπιμο νά
καταχωρήσουμε τήν ὑπ᾿ ἀρ. 10493/1997
ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, μέ βάση τήν
ὁποία ἔκλεισε τό ΚΕΦΕ. Ἀποτελεῖ δυστύχημα
τό γεγονός, ὅτι αὐτή ἡ βαρυσήμαντη
δικαστική ἀπόφαση, δέν ἔχει ληφθεῖ ὑπόψη
ἀπό τούς ἁρμόδιους φορεῖς τῆς πολιτείας,
οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπουν στή Σαηεντολογία
νά προπαγανδίζει ἀνενόχλητα, παρ᾿ ὅτι
ἔχουν περάσει 14 χρόνια ἀπό τή δικαστική
καταδίκη της. Εὔστοχα ἔχει χαρακτηριστεῖ
ὡς «καταστροφική λατρεία», καί ἀποτελεῖ
χωρίς ὑπερβολή κοινωνικό καρκίνωμα.
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