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Σαηεντολογια:
Μια Αληθινη Θρησκεια
Ι. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει κάποια διαμάχη σχετικά με τη Σαηεντολογία σε ορισμένους
τομείς στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, η οποία φαίνεται να παρερμηνεύει τις πραγματικές
κοινωνικές προθέσεις αυτής της θρησκευτικής ομάδας.
Από την άποψη κάποιου που γνωρίζει περί φιλοσοφίας και θρησκείας, δεν υπάρχει θέμα για
οποιαδήποτε πολεμική, αλλά είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η έλλειψη γνώσης του
θρησκευτικού φαινομένου ως σύνολο και η ποικιλία των πιθανών εκδηλώσεων αυτού του
φαινομένου μπορεί άδικα να οδηγήσει σε ανταγωνιστικές και αδιάλλακτες στάσεις.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να δημοσιεύσω τα συμπεράσματά μου σχετικά
με τη θρησκεία της Σαηεντολογίας σ’ αυτή την αναφορά, μια θρησκεία που έχω μελετήσει για
αρκετά χρόνια, τόσο στις επίσημες πλευρές της (γραπτά κείμενα, βιβλία και φιλοσοφία) όσο
και στις πιο καθημερινές πλευρές (τελετές, εσωτερική και εξωτερική οργάνωση, πρακτικές
θρησκευτικής τήρησης και κοινοτικές δραστηριότητες), και στη χώρα μας, καθώς και σε άλλες
χώρες (Γαλλία και Δανία).

II. Η Έννοια της Θρησκείας
Η θεολογική παράδοση δε μας δίνει πολλές πηγές όταν επιθυμούμε να αναλύσουμε τα
αντικειμενικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν μια θρησκεία και τη διαφοροποιούν από άλλου
είδους πεποιθήσεις, ιδεολογίες ή κοινωνικές ομάδες.
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Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε έννοιες και σύγχρονες βάσεις που μας
επιτρέπουν να παρέχουμε επιστημονική άποψη σχετικά με το θρησκευτικό φαινόμενο, αλλά
χωρίς να ξεχνάμε ότι αυτό είναι μια ατομική και προσωπική εμπειρία της πνευματικότητας
και ως τέτοια ξεφεύγει από κάποια από τα κοινώς χρησιμοποιούμενα επιχειρήματα από άλλες
κοινωνικές επιστήμες.
Αυτή η προσέγγιση ανοχής και διαθρησκευτικού διαλόγου αποτελεί μια πρόκληση και
μια απόλυτη αναγκαιότητα στη σύγχρονη κοινωνία μας, όπως τονίζεται από διάσημους
θεολόγους, σαν τον Λέοναρντ Μποφ και τον Χανς Κουνγκ.
Όπως ακριβώς η λέξη θρησκεία ορίζεται (από το Λατινικό re-ligare: ενώνω ή επανενώνω)
ως μια κοινότητα ατόμων ενωμένων κάτω από μια πίστη, μια πρακτική ή μορφή λατρείας,
έτσι μπορεί να θεωρηθεί η ίδια η θρησκεία. Φυσικά, αυτή η κοινότητα πρέπει να ενώνεται
από μια αναζήτηση για «το θεϊκό» και να καθορίζεται από τον τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων της ανθρώπινης ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που στην ιστορία των θρησκειών
λέγονται πολλά για την εμπειρία και την προσωπική επαφή με «το ιερό».
Μια αναβαθμισμένη ιδέα για την αξιοπρέπεια του ατόμου, η γνώση και η αναγνώριση για κάτι
που ονομάζεται «ιερό» δεν είναι αποκλειστικά χριστιανικά αλλά αποτελούν την ουσία όλων
των θρησκειών. Αυτό αναγνωρίστηκε από τη δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού στο κείμενο
της Dignitatis Humanae σχετικά με τη θρησκευτική πίστη και καθαρότητα.
Υπάρχουν άλλα θρησκευτικά φαινόμενα, όπως ο Βουδισμός και ο Τζαϊνισμός, στα οποία αν
και δεν υπάρχει κάποια ιδέα περί Θεού στις αναφορές τους, στην πράξη έχουν μια μορφή
σεβασμού και ευλάβειας προς την «ιερή θεότητα», ως ένα γενικό στοιχείο με χαρακτηριστικά
πολύ πιο γενικά απ’ ό,τι οι «συγκεκριμένοι θεοί» του Χριστιανισμού, του Μουσουλμανισμού
ή του Ιουδαϊσμού.
Το να διατηρείς μια συγκεντρωτική ιδέα της θρησκείας βασισμένης μόνο στην εμπειρία
κάποιου και το να εξαιρείς άλλες ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί παρά αυτό να αποτελεί μια μορφή
φονταμενταλισμού (αυστηρής τήρησης αρχών) η οποία παραβιάζει το πιο βασικό κριτήριο
της θρησκευτικής ελευθερίας.
Όπως επιβεβαίωσε ο Μαξ Μίλερ (Max Muller), «αυτός που γνωρίζει μόνο μια θρησκεία,
δε γνωρίζει καμία», κάτι το οποίο θα εξέφραζε την παραπάνω ιδέα με πλήρη ακρίβεια. Ο
Ντιρκέιμ (Durkheim) ο ίδιος ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο: «... η θρησκεία είναι ένα παγκόσμιο
φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται σε όλες τις γνωστές ανθρώπινες κοινωνίες…».
Είναι συνηθισμένο το να χρησιμοποιήσει κανείς γνωστά πρότυπα προκειμένου να καθορίσει
το άγνωστο. Αυτή είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται σε υπερβολικό βαθμό από
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κοινωνικούς ερευνητές σε πολλές περιπτώσεις. Τυχόν καταχρηστική συγκριτική ανάλυση
θα οδηγήσει χωρίς αμφιβολία σε παρωπίδες, όσον αφορά τα πρότυπα συμπεριφοράς, πίστης
ή εμπειριών, αφού όλα αυτά δεν μπορούν να ερμηνευτούν πάρα μόνο παραβλέποντας κάθε
άλλον παράγοντα και ομοιότητες σχετικές μ’ αυτά.
Η θρησκεία είναι προφανώς η αναζήτηση, έμφυτη στον άνθρωπο, την οποία πραγματοποιεί
το πνεύμα ώστε να αντιληφθεί το «άπειρο»· είναι η έντονη επιθυμία και προσπάθεια του
όντος σχετικά με την αίσθηση του ανεκπλήρωτου πόθου του για άπειρο. Η θρησκεία είναι,
έτσι, μια απόλυτη αναγκαιότητα, τίποτα λιγότερο από ένα στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης,
την οποία αισθάνεται το άτομο προκειμένου να «επικοινωνήσει με το άπειρο», είναι η πηγή
της διατήρησης της ανθρώπινης ύπαρξης και αυτό από το οποίο εξαρτάται ο άνθρωπος σε
πολλές από τις πτυχές του. Η οριστική απόδειξη αυτού είναι η ανθρωπολογική ανάλυση στην
οποία σαφή θρησκευτικά δόγματα ή η έλλειψή τους είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για
τους ειδικούς στην κατανόηση των κοινωνικών και ατομικών προτύπων της συμπεριφοράς
των κοινωνιών.
Για να κατανοήσουμε μια θρησκεία σαν τη Σαηεντολογία είναι αναγκαίο να αποτιμήσουμε πολύ
διαφορετικές πτυχές, όπως αυτές που καθορίζονται από σύγχρονους ειδικούς του αντικειμένου
(βλέπε Μπράιαν Γουίλσον [Bryan Wilson]: Η Κοινωνική Διάσταση του Σεχταρισμού, 1990,
και Αϊλίν Μπάρκερ [Eileen Barker]: Νέα Θρησκευτικά Κινήματα: Μια Προοπτική για να
Κατανοήσουμε την Κοινωνία, 1990). Ανάμεσα στις πολλές πιθανές προσεγγίσεις, έχω ξεχωρίσει
αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικειμενική και επιστημονική όψη του θέματος με
βάση τις πτυχές τις οποίες απαριθμώ εδώ:
1. Η φιλοσοφική και δογματική πτυχή. Σ’ αυτή συμπεριλαμβάνω ολόκληρο τον κορμό
των πίστεων, γραφών και δογμάτων που εμπεριέχουν τα τρία θεμελιώδη τμήματα της
θρησκευτικής γνώσης: το Υπέρτατο Ον, τον Άνθρωπο και τη Ζωή.
2. Η τελετουργική πτυχή. Αυτή συμπεριλαμβάνει το σύνολο των τελετών, τελετουργιών
και θρησκευτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο θρησκευτικό φαινόμενο που
βιώνουν οι Σαηεντολόγοι.
3. Η πτυχή της οικουμενικής οργάνωσης. Είναι μια πτυχή μεγάλης σημασίας, γιατί
εξυπηρετεί στο να καθοριστεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των θρησκειών και των
πίστεων που τώρα αναπτύσσονται μ’ αυτές που έχουν ήδη σχηματιστεί και αναπτυχθεί
πλήρως.
4. Η πτυχή του σκοπού ή του τελικού στόχου. Εδώ βρίσκεται ο καθορισμός ενός
σκοπού της ζωής και το τελικό επίτευγμα του πνευματικού στόχου ο οποίος οδηγεί
στον σκοπό που προσφέρει η Σαηεντολογία στους πιστούς της.
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III. Η Φιλοσοφική και Δογματική Πτυχή
Η Σαηεντολογία είναι βασισμένη στα έργα του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Οι Σαηεντολόγοι
αναγνωρίζουν τα έργα και τις έρευνες του δημιουργού της, φιλοσόφου και ανθρωπιστή
Λ. Ρον Χάμπαρντ ως τη μόνη πηγή των Γραφών της θρησκείας τους.
Ξεκινώντας με τη Διανοητική (βλέπε Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήμη της Πνευματικής
Υγείας, 1950), η εξέλιξη της Σαηεντολογίας προσφέρει τεράστιες ομοιότητες με την πληθώρα
των θρησκειών, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, Ιουδαϊσμού, Ισλαμισμού και
Βουδισμού. Η ιστορία της είναι ιστορία ανακάλυψης της συστηματικής «αποκάλυψης» των
βασικών «φιλοσοφικών αληθειών» που προχωρούν βήμα βήμα οδηγώντας στην κατασκευή
ενός ολοκληρωμένου δογματικού κορμού.
Με τη Διανοητική, ο ιδρυτής της αναζητεί την απελευθέρωση του ανθρώπου από τις δυστυχίες
που δημιουργεί ο νους στο σώμα και στη ζωή των ανθρώπων.
Για αρκετά χρόνια, η Διανοητική ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιούσαν οι πιστοί για να
επιτύχουν την κατάσταση του Κλήαρ. Αυτή η κατάσταση, η οποία καθορίζεται στο ίδιο το
βιβλίο, εκφράζει μια σημαντική εξέλιξη στο «ξερίζωμα» των καταστάσεων ανεπιθύμητης
δυστυχίας και αναβαθμίζει το ανθρώπινο ον σε μια κατηγορία στην οποία μπορεί να βιώσει
καλύτερα τον δικό του πνευματικό εαυτό (που ονομάζεται θήταν). Εάν το αναλύσουμε αυτό
σε βάθος, οι μυστικιστικές εμπειρίες, το Νιρβάνα και άλλες πνευματικές καταστάσεις που
περιγράφονται στις περισσότερες θρησκείες, μπορεί να αποζητούσαν την ίδια πνευματική
κατάσταση που αποζητούν οι Σαηεντολόγοι στην κατάσταση του Κλήαρ.
Αργότερα, ο Χάμπαρντ ανακάλυψε, μελετώντας τις εκδηλώσεις πολλών ανθρώπων που είχαν
ήδη επιτύχει την κατάσταση του Κλήαρ, ότι υπήρχε μια καθαρή απόδειξη της ύπαρξης ενός
πνευματικού όντος και, επιπλέον, ότι το ίδιο το άτομο ήταν ένα πνευματικό ον, αθάνατο και
με τεράστιες δυνατότητες οι οποίες εξουδετερώθηκαν από τις δυστυχίες και τις εμπειρίες
της «συνεχούς σπείρας»: ζωή, θάνατος του σώματος, νέο σώμα.
Ανέπτυξε μια πνευματική τεχνολογία η οποία οδηγεί στην «απελευθέρωση» του όντος (θήταν)
απ’ αυτή τη «σπείρα» και το επιστρέφει στην πλήρη του επίγνωση και στην πνευματική
του ελευθερία. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ανέπτυξε τις αρχές και πρακτικές της πνευματικής
συμβούλευσης (που ονομάζεται ώντιτινγκ), το οποίο οδηγεί στα υψηλότερα επίπεδα
επίγνωσης και ύπαρξης, που ονομάζονται επίπεδα ΟΤ (ΟΤ: Λειτουργικός Θήταν [Operating
Thetan], γιατί δεν έχει την καταναγκαστική ανάγκη να βρίσκεται μέσα σ’ ένα σώμα και μπορεί
να λειτουργεί και χωρίς αυτό).
Όλ’ αυτά παρουσιάζονται σε ξεκάθαρα βήματα τα οποία περιγράφονται στην πορεία (Η Γέφυρα)
προς την «Ολοκληρωτική ελευθερία». Είναι αξιοσημείωτη η έμφαση που δίνεται σε όλες τις
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Γραφές στη γνώση του ίδιου του όντος καθώς επίσης και στη ζωή, στον Θεό και στις σχέσεις
του ανθρώπου με τα διαφορετικά σύμπαντα στα οποία δρα (το υλικό ή φυσικό σύμπαν και
το πνευματικό ή σύμπαν του θήτα).
Απ’ αυτή την πίστη προκύπτουν δύο θεμελιώδεις δραστηριότητες των Σαηεντολόγων στο
μονοπάτι τους για την πνευματική σωτηρία: η μελέτη των αληθειών της ζωής σύμφωνα με τις
Γραφές της Σαηεντολογίας (εκπαίδευση) και η απελευθέρωση (ώντιτινγκ) από τις δυστυχίες ή
τις παρεκκλίσεις που δεν αφήνουν τον θήταν να δρα ως εαυτός και τον κάνουν να δρα με μη
λογικό ή με επιζήμιο τρόπο προς τον εαυτό του και τους άλλους. (Βλέπε Τι Είναι η Σαηεντολογία;)
Πέρα από έναν μεγάλο όγκο τεχνικών υλικών για τους λειτουργούς της Εκκλησίας της
Σαηεντολογίας, υπάρχει ένας εκτεταμένος κατάλογος υλικών και βιβλίων αναφοράς για τους
μαθητές αυτής της θρησκείας. Ιδιαίτερα σημαντικά και περιγραφικά για τις βασικές αλήθειες
της Σαηεντολογίας είναι τα παρακάτω βιβλία:
Σαηεντολογία: Τα Βασικά Στοιχεία της Σκέψης
Σαηεντολογία 0-8
Σαηεντολογία 8-8008
Σαηεντολογία: Μια Ιστορία του Ανθρώπου
Διανοητική 55!
Σαηεντολογία: Μια Νέα Άποψη για τη Ζωή
Η Επιστήμη της Επιβίωσης
Σαηεντολογία: Θεωρία και Πράξη
Ως θεμελιώδη αρχή, οι Σαηεντολόγοι καθορίζουν τη θρησκεία τους ως «μια εφαρμοσμένη
θρησκευτική φιλοσοφία, η οποία επιτρέπει στο άτομο να γνωρίσει περισσότερα για τον εαυτό
του και τη ζωή».
Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ χώρισε τη ζωή σε οκτώ θεμελιώδεις εκδηλώσεις της, κάθε μία από τις
οποίες είναι μια παρόρμηση προς την επιβίωση του ατόμου και με τη ζωτική του δύναμη
κατευθυνόμενη προς έναν στόχο βελτίωσης. Τις ονόμασε «οχτώ δυναμικά» εξαιτίας του
γεγονότος ότι πρόκειται για δυναμικές ωθήσεις της ζωής:
Το πρώτο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση του ατόμου ως εαυτός.
Το δεύτερο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση με τη σεξουαλική έννοια: το
ζευγάρι, η οικογένεια, η ανατροφή και η εκπαίδευση των παιδιών.
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Το τρίτο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση των ομάδων ή ως ομάδα,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις οποίες το άτομο είναι μέρος (φίλοι, δουλειά, λέσχη,
έθνος, φυλή).
Το τέταρτο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση της ανθρωπότητας ή ως
ανθρωπότητα.
Το πέμπτο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση των ζώντων ειδών (ζώα, φυτά)
ή ως ζωντανό ον.
Το έκτο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση του υλικού σύμπαντος ή ως το
υλικό σύμπαν.
Το έβδομο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση των πνευματικών όντων ή ως
ένα πνευματικό ον.
Το όγδοο δυναμικό είναι η παρόρμηση προς την επιβίωση του απείρου ή ως μέρος του
απείρου. Αυτό για τους Σαηεντολόγους είναι το δυναμικό του Υπέρτατου Όντος ή του Θεού.
Σ’ αυτές τις οκτώ εκδηλώσεις της ζωής εμπεριέχονται οι περιοχές στις οποίες το άτομο πρέπει
να προοδεύσει πνευματικά και να δράσει, διατηρώντας ηθική συμπεριφορά (η οποία δε βλάπτει
τα δυναμικά) ώστε να επιτύχει πνευματική βελτίωση. Το καλό και το κακό καθορίζονται
από τους Σαηεντολόγους ως μια λειτουργία της ωφέλειας ή της ζημίας που προκαλείται
στα δυναμικά. Απόλυτα καλό θα ήταν αυτό το οποίο βοηθά όλα τα δυναμικά και απόλυτα
κακό αυτό που βλάπτει όλα τα δυναμικά. Φυσικά, θα υπάρχουν ενδιάμεσα σημεία καλού και
κακού που θα βρίσκονται σε μία βαθμιδωτή κλίμακα, στον βαθμό που ωφελούν ή βλάπτουν
περισσότερο ή λιγότερο αρκετά από τα δυναμικά, παίρνοντας υπ’ όψη ότι όλα τα δυναμικά
είναι σημαντικά στον ίδιο βαθμό. (Βλέπε την Εισαγωγή στην Ηθική της Σαηεντολογίας)
Το ενδιαφέρον για την ηθική και τις ηθικές αρχές είναι μέγιστης σημασίας στο δόγμα της
Σαηεντολογίας. Οι αναφορές σ’ αυτές τις αρχές σε διαφορετικά βιβλία αναφοράς είναι
αμέτρητες και υπάρχουν επίσης ολοκληρωμένες εκδόσεις αφιερωμένες στο αντικείμενο
αυτό, όπως αυτή που ήδη αναφέρθηκε ή όπως ο Δρόμος προς την Ευτυχία, ο Κώδικας Τιμής,
ο Κώδικας του Ώντιτορ και ο Κώδικας ενός Σαηεντολόγου. (Βλέπε Εγχειρίδιο για Πρηκλήαρ)
Παίρνοντας υπόψη μας ότι για τους Σαηεντολόγους ένα άτομο είναι ένα πνευματικό και
αθάνατο ον, η συμπεριφορά του σε κάθε μία από τις διαφορετικές ζωές του έχει μεγάλη σημασία,
όχι μόνο για την ωφέλεια των δυναμικών του, αλλά για να είναι ικανό να φτάσει σε πλήρη
πνευματική βελτίωση. Το «είμαστε σ’ αυτόν τον κόσμο για να εργαστούμε για τη σωτηρία
μας» είναι μια δήλωση του Λ. Ρον Χάμπαρντ από το βίντεο Εισαγωγή στη Σαηεντολογία.
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Οι ίδιοι οι Σαηεντολόγοι δηλώνουν ότι έχουν βιώσει μια πραγματική βελτίωση και πνευματική
ελευθερία μέσω της μελέτης (εκπαίδευση), όπως και μέσω της πνευματικής συμβούλευσης
(ώντιτινγκ). Περιγράφουν τα «κέρδη» τους ως πραγματικές απελευθερώσεις από φορτίο,
συγκρούσεις, την άγνοια και τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και συναισθήματα. Νιώθουν
ότι οι ικανότητές τους έχουν αυξηθεί, οι αισθητήριες αντιλήψεις τους έχουν βελτιωθεί και
ότι έχουν μια ανανεωμένη γνώση του εαυτού τους, της ζωής και του Θεού.
Το Πιστεύω της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας καθορίζει το σύστημα των πεποιθήσεών τους,
το οποίο ενώνει τους πιστούς της με το απόλυτο νόημα της ζωής. Αυτό το δόγμα υπογραμμίζει
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, τα αναπαλλοτρίωτα και αδιαφιλονίκητα δικαιώματά του,
καθορίζει τη φυσική αδελφικότητα του ανθρώπου και αναγνωρίζει την πνευματική φύση
του ατόμου στον αγώνα του προς το άπειρο, δίνοντας μόνο στον Θεό το «δικαίωμα» να δρα
σχετικά με την ελευθερία και τη σοφία των ανθρώπων.
Αυτό το δόγμα παρέχει έναν ξεκάθαρο σκοπό στις πρακτικές του ώντιτινγκ και της εκπαίδευσης
ως μέσο για την επίτευξη της πνευματικής σωτηρίας την οποία διακηρύσσουν οι Σαηεντολόγοι
στο δόγμα τους.

I V. Η Τ ε λ ε τ ο υ ρ γ ι κ ή Ή Μ υ σ τ η ρ ι α κ ή Π τ υ χ ή
Μέρος των πρακτικών οι οποίες περιγράφονται σ’ αυτό το κεφάλαιο έχουν ήδη περιγραφεί
στο προηγούμενο κεφάλαιο (εκπαίδευση και ώντιτινγκ), και συνεπώς θα επικεντρωθώ
περισσότερο σε ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε ως τελετουργίες και τελετές.
Αυτές είναι συγκεντρωμένες στο Βιβλίο των τελετών της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας. Παρά
το γεγονός ότι ο ίδιος ο ιδρυτής τοποθετεί τη Σαηεντολογία στην παράδοση των ανατολικών
θρησκειών, που κληρονόμησαν τον Βουδισμό και τις Βέδες, αυτή έχει ωστόσο τελετουργίες οι
οποίες θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό κάποιες από τις δυτικές θρησκείες. Αυτή είναι η περίπτωση
με τις Λειτουργίες της Κυριακής και τις Γαμήλιες Λειτουργίες.
Αλλά λόγω της παράδοσής της, έχει στην κατοχή της διάφορες και πολύ προσωπικές τελετές
οι οποίες, αν και θυμίζουν την Ιουδαϊκή-Χριστιανική παράδοση, καταλήγουν στο να είναι
πολύ στενά συνδεδεμένες με τον κορμό των πίστεων της Σαηεντολογίας. Αναφέρομαι
στην Τελετή της Ονοματοδοσίας, την Τελετή Αναγνώρισης και Ονοματοδοσίας και την
Τελετή της Κηδείας. Σύμφωνα με την πίστη της αθανασίας του θήταν, οι Σαηεντολόγοι
πραγματοποιούν αυτές τις τελετές για να δώσουν ένα όνομα στο νέο σώμα του όντος
που έφτασε, να καλωσορίσουν το ον στο νέο του σώμα και τη νέα του οικογένεια ή να
αποχαιρετήσουν το ον που έχει εγκαταλείψει το σώμα του για να βρει ένα νέο και να
προσπαθήσουν να το βοηθήσουν να προσανατολιστεί στη νέα κατάσταση στην οποία
βρίσκει τον εαυτό του.
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Όλες αυτές οι τελετές γίνονται κάτω από την επίβλεψη ενός χειροτονημένου λειτουργού, ή
από τον εφημέριο της εκκλησίας, και τα μέλη της κοινωνίας των Σαηεντολόγων συμμετέχουν
ενεργά σ’ αυτές σε κανονική βάση.

V. Η Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή Π τ υ χ ή
Σε παγκόσμια βάση, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι δομημένη σε διαφορετικές εκκλησίες,
με διάφορα ονόματα σύμφωνα με την ιδιότητα και το μέγεθός τους.
Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκονται ομάδες και μίσιον της Σαηεντολογίας και Διανοητικής.
Είναι μικρές κοινότητες Σαηεντολόγων, καθοδηγούμενες από έναν ή περισσότερους
χειροτονημένους λειτουργούς, οι οποίοι πραγματοποιούν βασικές λειτουργίες πνευματικής
συμβούλευσης, θρησκευτικές τελετές και οι οποίοι συγκεντρώνονται για να μελετήσουν τις
Γραφές της Σαηεντολογίας, αλλά στο χαμηλότερο επίπεδο. Δεν μπορούν να χειροτονήσουν
ή να προετοιμάσουν λειτουργούς, ούτε να εκτελέσουν τις θρησκευτικές υπηρεσίες ώντιτινγκ
στα επίπεδα του ΟΤ (Λειτουργικού Θήταν).
Στο επόμενο επίπεδο υπάρχουν οι εκκλησίες της Σαηεντολογίας. Αυτές μπορούν να
προετοιμάζουν και να χειροτονούν λειτουργούς και να εκτελούν το ώντιτινγκ έως το επίπεδο
του Κλήαρ.
Πάνω από το προαναφερθέν επίπεδο είναι οι ανώτερες εκκλησίες. Αυτές εκπαιδεύουν τους
λειτουργούς στο υψηλότερο επίπεδο και εκτελούν τα καθήκοντα πνευματικής συμβούλευσης
σε μερικά από τα επίπεδα του Λειτουργικού Θήταν.
Ο Οργανισμός Υπηρεσιών του Φλαγκ της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, στο Κληαργουότερ
της Φλόριντα, είναι ο ανώτερος απ’ όλους τους οργανισμούς. Εκπαιδεύει ανθρώπους στα
υψηλά ιερατικά επίπεδα και οι Σαηεντολόγοι πηγαίνουν εκεί για να ανέβουν στα υψηλότερα
επίπεδα του ΟΤ (Λειτουργικού Θήταν).
Μια ειδική περίπτωση είναι η Εκκλησία της Σαηεντολογίας που έχει ως βάση το Freewinds,
ένα πλοίο που βρίσκεται στα νησιά της Καραϊβικής, το οποίο παραδίδει ένα συγκεκριμένο
επίπεδο ΟΤ (Λειτουργικού Θήταν) το οποίο δεν μπορεί να παραδοθεί σε καμία άλλη εκκλησία.
Αυτός ο τύπος δομής των θρησκευτικών υπηρεσιών είναι κοινός στην πράξη σε όλες τις
γνωστές θρησκείες με τον ίδιο τρόπο που τα διαφορετικά επίπεδα προετοιμασίας του κλήρου
δεν είναι προσβάσιμα σε όλα τα κέντρα αλλά μόνο στα κεντρικά ιδρύματα (Ρώμη, Θιβέτ, Τελ
Αβίβ, Μέκκα). Εκεί είναι όπου οι ιεραπόστολοι, οι μοναχοί ή οι ιερείς μπορούν να λάβουν τη
χειροτονία του υψηλότερου επιπέδου.
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Όσον αφορά τη θρησκευτική κοινότητα της Σαηεντολογίας, αποτελούν μια πραγματική
κοινότητα λειτουργών και θρησκευόμενων, που ζουν σε κοινότητα, με πλήρη αφοσίωση προς
τους σκοπούς της Εκκλησίας και εγκατάλειψη των υλικών διακοπών και της ματαιοδοξίας.
Η Θαλάσσια Οργάνωση, που ονομάστηκε έτσι από το αρχικό πλήρωμα που επάνδρωσε τα
πλοία που διοικούνταν από τον ιδρυτή της τον πρώτο καιρό, έχει 5 κύρια παραρτήματα σε
όλο τον κόσμο τα οποία πραγματοποιούν διάφορες λειτουργίες – αν και υπάρχουν ομάδες
ιεραποστόλων και μέλη σε πολλές από τις χώρες στις οποίες είναι παρούσα η Σαηεντολογία.
Αυτά τα 5 κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Ανατολικό Γκρίνστεντ (Ηνωμένο Βασίλειο), στην
Κοπεγχάγη, στο Λος Άντζελες, στο Κληαργουότερ στη Φλόριντα και στο Σίδνεϋ. Σ’ αυτά τα
κεντρικά γραφεία, πιο πολύ απ’ οπουδήποτε αλλού, μπορεί κανείς να νιώσει το πραγματικό
πνεύμα της κοινότητας που είναι αφοσιωμένο στη διάδοση και στην πνευματική καθοδήγηση.
Αν και δεν υπάρχει υποχρέωση αγαμίας για τους λειτουργούς της Σαηεντολογίας, αυτές οι
κοινότητες μοιάζουν στη λειτουργία τους και στην αφοσίωσή τους με αυτές πολλών άλλων
θρησκειών, συμπεριλαμβανομένης και της Καθολικής Εκκλησίας. Τα μέλη της Θαλάσσιας
Οργάνωσης ακολουθούν πραγματικά έναν πολύ ακριβή κανόνα ηθικής ο οποίος περιλαμβάνει
πολύ ηθικές και μονογαμικές σεξουαλικές σχέσεις, πλήρη αποχή από τη χρήση ναρκωτικών
και ολοκληρωτική αφοσίωση της ζωής κάποιου στο να πετύχει τους στόχους της θρησκείας.
Φυσικά, η εκπαίδευση των λειτουργών των υψηλότερων επιπέδων, το ώντιτινγκ στο υψηλότερο
επίπεδο του Λειτουργικού Θήταν, η διοίκηση στα υψηλότερα επίπεδα του οργανισμού και η
υπευθυνότητα για το επίπεδο ηθικής της Σαηεντολογίας σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται μόνο
στα χέρια των μελών του θρησκευτικού τάγματος που ονομάζεται Θαλάσσια Οργάνωση και
τα οποία μέλη είναι αφοσιωμένα αποκλειστικά στην εργασία αυτή.

V I . Ο Τ ε λ ι κ ός Σ τ ό χ ο ς τ η ς Σ α η ε ν τ ο λ ο γ ί α ς
Ακριβώς όπως το έθεσε ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, οι στόχοι της Σαηεντολογίας είναι:
«Ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί
θα μπορούν να προκόψουν, όπου τα έντιμα όντα θα μπορούν να έχουν δικαιώματα και
όπου ο Άνθρωπος θα είναι ελεύθερος να ανέβει σε υψηλότερα επίπεδα». (Βλέπε Τι Είναι η
Σαηεντολογία;)
Ως στόχο για το άτομο, η Σαηεντολογία προβάλλει τη σωτηρία του ανθρώπου, την πνευματική
του απελευθέρωση και τη λύτρωσή του από τα δεσμά που του έχουν επιβληθεί από τη ζωή.
Όμως κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, εάν δεν είναι και η κοινωνία ελεύθερη. Η
επιδίωξη της υπευθυνότητας είναι η κύρια οδός μέσω της οποίας οι Σαηεντολόγοι αναζητούν
την ελευθερία τους. Η υπευθυνότητα απαιτεί τη βελτίωση της ζωής μας και της ζωής των
συνανθρώπων μας πριν από την επίτευξη των υπέρτατων στόχων.
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Στόχοι τέτοιας εμβέλειας δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της πνευματικής καθοδήγησης
που διεξάγεται από τους πιστούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς
δημιούργησε διαφορετικές ομάδες ή συλλόγους οι οποίοι διεξάγουν κοινωνικές καμπάνιες
αφοσιωμένες σ’ αυτούς τους σκοπούς. Μια από αυτές τις ομάδες είναι η ABLE (Σύνδεσμος
για Καλύτερη Ζωή και Εκπαίδευση) που χρηματοδοτεί πολλά προγράμματα βοήθειας στην
κοινότητα: το Νάρκωνον, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης στο πεδίο
των ναρκωτικών, το Κρίμινον, το οποίο έχει προγράμματα σε διάφορες χώρες για την εκπαίδευση
και αποκατάσταση των εγκληματιών, το Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση, η οποία διεξάγει εκστρατείες
εκπαίδευσης και παιδείας σε περιοχές και συνοικίες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και το
Ίδρυμα του Δρόμου προς την Ευτυχία, που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Λ. Ρον Χάμπαρντ
και αναπτύσσει εκστρατείες με παιδιά και εφήβους, ώστε να αποκαταστήσει τους κώδικες
συμπεριφοράς που βοηθούν την κοινότητα, όπως τα προγράμματα για την προστασία του
περιβάλλοντος, τα προγράμματα σπουδών, τα πολιτικά προγράμματα βοήθειας, κ.λπ.
Μια άλλη σημαντική ομάδα δημιουργημένη από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας είναι
η Citizens Commission on Human Rights (Επιτροπή των Πολιτών για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα), που έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για τις έρευνες και τις εκθέσεις που έχει
κάνει στον τομέα της ψυχικής υγείας.
Μεγάλη σπουδαιότητα έχουν τα Volunteer Ministers Corps (Σώματα Εθελοντών Λειτουργών),
που σχηματίστηκαν από Σαηεντολόγους ανά τον κόσμο, οι οποίοι εργάζονται μαζί με ειδικούς
και μαζί με τις αρχές σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή τραγικών περιστατικών όπου
χρειάζεται η παροχή βοήθειας. Αυτοί οι εθελοντές είναι τέλεια εκπαιδευμένοι για να παρέχουν
ανακούφιση και πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους, καθώς τα ιατρικά σώματα και οι υπάλληλοι
της πολιτικής άμυνας αναλαμβάνουν δράση.

VII. Η Σαηεντολογία είναι θρησκεία;
Κατά τη δική μου άποψη ως θεόλογος και φιλόσοφος, και έχοντας μελετήσει τη θρησκεία της
Σαηεντολογίας στα κείμενα και στις πρακτικές της, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η Σαηεντολογία
είναι θρησκεία, με την πιο πλήρη έννοια.
Αυτό που συναντούμε, εξετάζοντας τα πιστεύω και τις πρακτικές της θρησκείας της
Σαηεντολογίας, είναι η κοινότητα ατόμων που είναι συντονισμένη με έναν σύνθετο κορμό
πίστεων, στην αναζήτησή τους για το άπειρο, το ιερό, και σε μια προσπάθεια να τοποθετήσουν
τον άνθρωπο στη σωστή του σχέση με το θεϊκό.
Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί οποιαδήποτε θρησκεία χωρίς αυτόν τον παράγοντα ο
οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένη συμπεριφορά προς την πνευματική πραγματικότητα.
Η Σαηεντολογία φαίνεται να περιστρέφεται ιδιαίτερα γύρω από το θέμα της επιβίωσης και
της σωτηρίας, ιδέες που εκφράζονται ξεκάθαρα από τον Ξαβιέ Ζουμπίρι (Xavier Zubiri) ως
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έμφυτες αρχές σε κάθε θρησκευτική εμπειρία. Η σχέση ή όχι με έναν Θεό δεν αλλάζει με
κανέναν τρόπο την πραγματικότητα αυτής της εμπειρίας. Δεν είναι αυτή η περίπτωση της
Σαηεντολογίας, γιατί οι Σαηεντολόγοι επιβεβαιώνουν την αναζήτησή τους για τον Θεό και
το άπειρο στο όγδοο δυναμικό τους, αν και δεν τον δοξάζουν. Στην πραγματικότητα, μια
από τις κατηγορίες που χωρίζει σε μεγάλο βαθμό το Ισλάμ από τον Καθολικισμό είναι ότι οι
τελευταίοι, έτσι λένε οι Μουσουλμάνοι, αφήνουν τους εαυτούς τους να παρασύρονται από
την ειδωλολατρία μετά τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις τους.
Οι ρίζες της Σαηεντολογίας (ο Βουδισμός και οι Βέδες) επισημαίνουν ήδη ότι μπορεί να
γνωρίσει και να αγαπήσει κανείς τον Θεό μόνο μέσω της πλήρους γνώσης.
Μια και η θρησκεία είναι μια παγκόσμια παρόρμηση, όπως ισχυρίζονται οι οικουμενιστές,
δε θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι ο ίδιος ο Καθολικισμός έπρεπε να περάσει από μια μακρά
φάση σχηματισμού και από μια ιστορία συνεχών κρίσεων και μεταρρυθμίσεων, μέχρι να
υιοθετήσει την «τελική μορφή» με την οποία τον ξέρουμε σήμερα. Το Ισλάμ, ο Ιουδαϊσμός και
ο Βουδισμός πέρασαν από παρόμοια στάδια και μέσω μιας πολύ περισσότερο μακρόχρονης
περιόδου, απ’ ό,τι τα λίγα χρόνια στα οποία οργανώθηκε η Εκκλησία της Σαηεντολογίας σε
μια πλήρως ολοκληρωμένη μορφή και άποψη.
Η ξεκάθαρη αντιπαράθεση της Σαηεντολογίας με τα «επιστημονικά» δόγματα της ψυχολογίας
και της ψυχιατρικής, τα οποία αρνούνται την καλοσύνη του ανθρώπου, όπως διαβεβαιώνει
η Σαηεντολογία, απελευθερώνει αυτή τη θρησκεία ακόμα περισσότερο απ’ οποιαδήποτε
σύγχυση. Η Σαηεντολογία δίνει αξία μόνο στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, την
έμφυτη καλοσύνη του, την αθανασία του και την αναζήτηση για το άπειρο ως τελικό στόχο.
Η καινοτομία εδώ είναι ότι ο ιδρυτής της ανέπτυξε τη θρησκεία της Σαηεντολογίας ως έναν
κορμό γνώσης και πρακτικών που κατευθύνουν τον άνθρωπο προς αυτούς τους στόχους.
Είναι εύκολο να συγχέει κανείς αυτή την προσπάθεια με «θεραπεία» ή «ψυχοθεραπεία» λόγω
της επιφανειακότητας των φτωχά διατυπωμένων απόψεων.
Μόνο μια ολοκληρωμένη και γνήσια θρησκεία θα μπορούσε να διαβεβαιώσει και να διατηρήσει
τέτοιες θεωρήσεις, ενώ θα δημιουργούσε έναν κορμό πίστεων, δογμάτων, πρακτικών,
τελετουργιών, δομής και αντικειμένων που κατευθύνονται προς τη σωτηρία του πνεύματος.
Αυτό δεν αποτελεί παρά μόνο μέρος μιας θρησκείας, και η Σαηεντολογία είναι μια θρησκεία.
Χωρίς να μπω σε διοικητικές, νομικές ή φορολογικές μελέτες, επιβεβαιώνω ξανά ότι η Σαηεντολογία
εκπληρώνει πλήρως τις αξιώσεις που μπορεί να ζητηθούν απ’ οποιαδήποτε θρησκεία.
Η Σαηεντολογία ανταποκρίνεται στην πραγματική της θρησκευτική φύση και δεν επιδιώκει
κανέναν άλλο στόχο εκτός από αυτόν που έχει να κάνει με την πνευματική φύση του ανθρώπου.
Ουρμπάνο Αλόνσο Γκάλαν (Urbano Alonso Galan)
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Λί γ α Λό γ ι α γ ι α τ ο ν Σ υ γ γ ρ α φέ α
Ο καθηγητής Αλόνσο, Διδάκτωρ στη Φιλοσοφία και
Διπλωματούχος στη Θεολογία (μετ’ επαίνων), έλαβε το πτυχίο
του στο Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο και στην Παπική Σχολή
Σαιντ Μποναβεντούρ, και τα δυο στη Ρώμη. Έχει υπάρξει
συντονιστής σε Οικουμενικές Συνόδους οργανωμένες από
το Βατικανό και υπό αυτή την ιδιότητα έχει δουλέψει με τον
Πάπα Ιωάννη τον 13ο και τον Πάπα Παύλο τον 6ο πάνω σε
θρησκευτικά θέματα.
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