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Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
(MIND CONTROL) ΣΤΙΣ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»

τοϋ Νικολάου Σταυριανίδη Πρωτοδίκη Λ.Λ., 
DEA Λημοσίου Λικαίου καί DEA Φιλοσοφίας τοϋ Λικαίου

Προοφάτως, μέ τήν «εύκαιρία» τών βομβαρδι- 
ομών της Γιουγκοολαβίας άπό τό ΝΑΤΟ, όοοι άπό 
έμάς έχουμε ουγγενείς οτίς ΗΠΑ, κατάπληκτοι 
άκούοαμε άπό άρκετούς άπό αύτούς ότι ό Πρόεδρος 
της Γιουγκοολαβίας Σλόμπονταν Μιλόοεβιτς 
(κουμουνιοτής άλλά καί έκλεγμένος Πρόεδρος κατά 
τίς πρώτες μετακουμουνιοτικές έκλογές) είναι κάτι 
λιγώτερο άπό άνθρωπος, μόνος ύπαίτιος γιά ό,τι κα
κό ουμβαίνει οτήν περιοχή, ένας τρελλός δικτάτορας, 
ένας «χαοάπης» καί ότι ούοιαοτικώς καμία εύθύνη 
δέν βαρύνει κανέναν άλλον γιά όοα ουμβαίνουν οτήν 
Γιουγκοολαβία. Γιά όποιον οτοιχειωδώς γνωρίζει τήν 
ίοτορία της περιοχης, γεννώνται εύλογα έρωτήματα: 
Τί είδους θρηοκευτικό ή παραθρηοκευτικό φρόνημα 
έκφράζουν οί κατηγορίες αύτές, έοτω οτηριζόμενες 
ένδεχομένως οέ κάποιες άποχρώοες ένδείξεις, όχι γιά 
τήν έναρξη μιάς δίκης όπου θά έλέγχονταν οί ένδεί- 
ξεις αύτές, άλλά παρανόμων κατά τό διεθνές δίκαιο 
βομβαρδιομών έναντίον μιάς όλόκληρης χώρας; Πώς 
οί διατάξαντες τούς βομβαρδιομούς περιμένουν έπί 
δεκαετίες τήν Τουρκία νά οεβαοθη τά άνθρώπινα δι
καιώματα καί δέν μπορούν νά περιμένουν γιά τόν 
ίδιο λόγο ούτε οτιγμή μία Εύρωπαϊκή χώρα μέ όρθό- 
δοξο χριοτιανικό πληθυομό; Πρόκειται λοιπόν, μόνο 
γιά ύπερβάλλοντα ζηλο δημοοιογράφων μέ οτόχο νά 
καθηουχαοθούν ένοχες ουνειδήοεις ύπεύθυνες γιά 
άδικαιολόγητους βομβαρδιομούς;

'Ομοίως, οτόν πόλεμο της Βοονίας, μόνοι ύπαίτιοι 
γιά έγκλήματα πολέμου είχαν θεωρηθη άπό τά δυτι
κά ΜΜΕ οί 'Ορθόδοξοι, δηλαδή οί Σέρβοι, ό δέ 
άρχηγός τους Κάρατζιτς είχε καί έχει δαιμονοποιηθη, 
μέ τήν. . . ουμβολή της Σαηεντόλοτζυ (!!!), κατά τήν 
όποία κάθε ψυχίατρος είναι έγκληματίας, ό Κάρα- 
τζιτς είναι ψυχίατρος, άρα είναι έγκληματίας. Τήν έν 
λόγω θεωρία ή Σαηεντόλοτζυ προώθηοε μέοω της 
θυγατρικης της όργανώοεως οτήν Γερμανία «"Ενωοη 
γιά τήν προοταοία των άνθρωπίνων δικαιωμάτων 
άπό τά έγκλήματα της Ψυχιατρικης».

Πολλές νεοφανείς αίρέοεις, χρηοιμοποιούν τήν 
ίδια τεχνική της δαιμονοποιήοεως τών άντιπάλων 
τους καί δή όοων τίς έπικρίνουν. 'Ο «άποοτάτης»

πού άποοκίρτηοε άπό τήν αίρεοη, χαρακτηρίζεται 
«μαύρο πρόβατο», ένίοτε «μαύρος μάγος», καταγγέ- 
λεται ότι προοχώρηοε οτό «οτρατόπεδο τού διαβό
λου». 'Ο έπικριτής της αίρετικης όργανώοεως τήν 
έπικρίνει έπειδή δηθεν είναι «καταπιεοτικό άτομο», 
«καταπιεοτής τρίτου βαθμού», έπειδή «έχει μίοος», 
έπειδή άνήκει οέ «αύτούς γιά τούς όποίους καμία 
έλπίδα βελτιώοεως δέν ύπάρχει» καί μπορούν άρα νά 
έξολοθρευθούν μαζί μέ τό ύπόλοιπο ποοοοτό της 
άνθρωπότητας πού ποτέ δέν θά άποδεχθη τήν έπι- 
κράτηοη της όργανώοεως (έτοι, ή διδαοκαλία τού 
ίδρυτού της Σαηεντόλοτζυ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ).

'Η τεχνική της δαιμονοποιήοεως ουνεπάγεται τό 
λεγόμενο οτήν Σαηεντόλοτζυ «Νόμο τού Fair 
Game». Κατ' αύτόν, ό άνθρωπος-οτόχος μπορεί νά 
γίνη άντικείμενο χλευαομού, έξαπατήοεως, άκόμη καί 
έξολοθρεύοεως. 'Η διαφορά άπό τίς προαναφερθείοες 
περιπτώοεις δαιμονοποιήοεων γιά πολιτικούς λόγους, 
είναι ότι οτήν Σαηεντόλοτζυ, γιά λόγους τακτικης 
της καί μυοτικο-ύπηρεοιακης λειτουργίας της, οτόχο 
άποτελούν «μόνο» όλα τό «καταπιεοτικά άτομα» 
κάθε λαού καί όχι κάποιος λαός όλόκληρος. 'Ακόμη, 
ή διαφορά της μεθόδου της νεοεποχήτικης δαιμονο- 
ποιήοεως άπό τήν «κλαοοική» προπαγάνδα, είναι 
ότι, ένω οτήν «κλαοοική» πολιτική ή καί οτρατιωτι- 
κή προπαγάνδα, τό θύμα γελοιποιείται ή καταγγέλε- 
ται μέν, άλλά ώς άνθρωπος, οτήν νεοεποχήτικη δαι- 
μονοποίηοη τό άντικείμενο-άνθρωπος μετατρέπεται 
οέ ύπάνθρωπο, οέ ύπαρξη άνάξια νά ύπάρχη,. Γι' 
αύτό, οτήν μέν άπλη προπαγάνδα ύπάρχουν όρια είς 
τό μέχρι πού μπορεί νά φθάοη ή άντιπαράθεοη, ένω 
οτήν δαιμονοποίηοη άνθρώπων τό θύμα δέν δι
καιούται ούτε νά ύπάρχη!

'Η τεχνική της δαιμονοποιήοεως, ουνδυάζεται ου- 
χνά μέ τήν «δαιμονοποίηοη κατ' έπέκταοη»! Πρόκει
ται γιά τήν ουνειρμική δαιμονοποίηοη: 'Επιλέγεται 
ό,τι τό χειρώτερο οτήν πρόοφατη ίοτορία. 'Ο Χίτλερ, 
οί ναζί, οί κουμουνιοτές, οί χουντικοί, άνάλογα τί θά 
φανεί πιό άποκρουοτικό οτόν μέοο άποδέκτη τού 
μηνύματος. Βρίοκονται δυό-τρία άληθοφανη οτοιχεία 
καί έν άνάγκη καταοκευάζονται έκ τού μή όντος. 'Ο
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έπικριτής τών αίρέσεων χαρακτηρίζεται ετσι «χου
ντικός», «συνεργάτης τών ναζί» «ρατσιστής», ή άντι- 
θέτως «φιλοκουμουνιστής». "Ενας χαρακτηρισμός 
πού πάντα συντελεί στήν δαιμονοποίηση, είναι ό δη
μόσιος χαρακτηρισμός τού άνθρώπου-στόχου ώς «ψυ
χοπαθούς». Καλού-κακού, κάθε καθώς πρέπει 
άνθρωπος θά τόν εχει πλέον σέ άπόσταση.

’Ακόμη, ό χαρακτηρισμός κάποιου, άνευ άληθινών 
στοιχείων καί μέ απλές ένδείξεις καί είκασίες, ώς 
«υπερβολικού» ή ώς «φανατικού», δέν φτάνει μέν 
μέχρι τήν δαιμονοποίηση τού προσώπου του, άλλά 
δαιμονοποιούνται στά μάτια τών άποδεκτών τού μη
νύματος όλες οί ένέργειές του καί τά λεγόμενά του. 
Τόσο, ώστε ό άνθρωπος αυτός νά συναντά ψυχρούς 
τούς μέχρι πρό τινος γνωστούς του καί ετσι νά άπο- 
μονώνεται σταδιακά άπό τό περιβάλλον του. Είναι 
καί αυτό μία μέθοδος χειραγωγήσεως πού χρησιμο
ποιούν οί νεοφανείς αίρέσεις, ίδίως γιά νά κάμψουν 
τίς άντιστάσεις έκκλησιαστικών φορέων στήν δράση 
τους. Στόχο τέτοιων «μαλακών» άλλά πολύ έπικίν- 
δυνων χαρακτηρισμών, άποτελούν οί πλέον είδήμονες 
καί πλέον άξιόλογοι άπό τούς έπικριτές της δράσε- 
ως τών νεοφανών αίρέσεων. Καί ή μέθοδος προωθή- 
σεως αυτών τών φαινομενικά άθώων «έκτιμήσεων», 
συνίσταται στήν διοχέτευσή τους μέ πρόσωπα πού 
βρίσκονται κοντά ή καί μέσα στήν ’Εκκλησία καί πα
ριστάνουν τούς «καλοθελητές», τούς «διαλεκτικούς», 
τούς «γιά τήν ένημέρωσή σας καί μόνον!».

Γιά τήν ευρύτερη χειραγώγηση τού κοινού καί της 
λεγομένης κοινης γνώμης, παρομοίως δημιουργούνται 
εννοιες ή πρόσωπα ταμπού, πού δαιμονοποιούνται 
στά μάτια τού μέσου άποδέκτη τού μηνύματος. 'Ο 
τάδε πολιτικός, ή ό τάδε έκκλησιαστικός άνδρας, 
ταυτίζονται μέ τό κακό. Χρησιμοποιείται μία συμμε
τοχή τους, άληθής ή ψευδής ή έν μέρει μόνο άληθής, 
σέ κάποιο ίστορικό περιστατικό. Καί όρίζονται αυτοί 
ώς ένσάρκωση τού κακού γιά τούς όπαδούς κάποιων 
πολιτικών ή ίδεολογικών παρατάξεων.

Σέ πολλές παραθρησκευτικές όμάδες, τού άποκρυ- 
φιστικού χώρου, δαιμονοποιείται ή κριτική σκέψις 
τού άνθρώπου. "Ετσι, αυτός αυτολογοκρίνεται καί 
υποτάσσεται πλήρως στήν όργάνωση, νομίζοντας μά
λιστα ότι μόνος του δέχθηκε όσα τού υποβάλλουν. 
Πώς τά δέχθηκε; Μέ ό,τι λειτουργεί στόν άνθρωπο 
άκόμη, όταν αυτός εχει πεισθη νά μήν χρησιμοποιεί 
τήν κριτική του ίκανότητα, δηλαδή μέ τήν καρδιά 
του καί μέ τίς θετικές μόνο σκέψεις του γιά ό,τι τού 
λέγεται άπό τήν όργάνωση.

'Η τεχνική της δαιμονοποιήσεως κάποιου δέν ταυ
τίζεται μέ τήν δημιουργία «τού έχθρού» μιάς κοινω
νίας, μιάς όμάδας. 'Ο «έχθρός» είναι αυτό πού συ

σπειρώνει ίδεολογικά καί συναισθηματικά σέ μία 
ψευδη ένότητα τήν όμάδα, είτε άποκρυφιστική όργά- 
νωση είναι αυτή, είτε όλόκληρη κοινωνία. ’Ενω τό 
δαιμονοποιημένο άτομο είναι ή ένσάρκωση τού 
«έχθρού», τό πρόσωπο πάνω στό όποιο μπορεί νά 
ξεσπάσει έλεύθερα ή όργή της όμάδας ή ένός κρά
τους, πέραν τών όποιων ρυθμίσεων τού δικαίου, χω
ρίς ηθικούς κανόνες, χωρίς τύψεις, χωρίς κριτική σκέ
ψη.

'Η τεχνική της δαιμονοποιήσεως συνιστά μία πα- 
ραθρησκευτική μέθοδο χειραγωγήσεως καί έλέγχου 
τού νού, πού εν τινι μέτρω άνταποκρίνεται σέ κά- 
ποια βαθύτερη τάση τού άνθρώπου: 'Ο άνθρωπος πά
ντα ζεί μέ τήν συναίσθηση ότι νικάται άπό τήν φθο
ρά καί τόν θάνατο, καί συνεπώς θέλει προσδιορισμό 
τού «έχθρού» μέ σαφήνεια. ’Αληθής όμως έχθρός τού 
άνθρώπου, όπως ξέρουμε άπό τήν διδασκαλία της 
’Ορθοδόξου πίστεώς μας, είναι ή τάσις γιά άμαρτία 
καί ό Διάβολος, πού φέρουν στήν φθορά καί στόν 
θάνατο.

Στήν ’Ορθοδοξία, δέν έφευρίσκουμε έχθρούς, ούτε 
δαιμονοποιούμε άνθρώπους. Γι’ αυτό, πολύ ρεαλιστι
κά άντιμετωπίζουμε τόσο τήν άμαρτία όσο καί τίς 
μεθοδείες τού άνθρωποκτόνου Διαβόλου. "Οσα συ
στήματα σκέψεως, άντιθέτως, καλλιεργούν τήν άντί- 
ληψη ότι δέν υπάρχει Διάβολος, κάποιον ή κάποιους 
άνθρώπους βρίσκουν γιά νά τόν υποκαταστήσουν 
στήν συνείδηση τών πιστών-χειραγωγουμένων. Καί 
όρίζουν αυθαίρετα τήν εννοια της αμαρτίας ταυτίζο- 
ντάς την συνήθως μέ τήν άνυπακοή στίς έντολές της 
ήγεσίας. Γι’ αυτό στίς μεθόδους έλέγχου της σκέψης 
(mind control), πού μετέρχονται οί νεοφανείς αίρέ- 
σεις, χρησιμοποιείται ή δαιμονοποίησις προσώπων, 
ίδεών καί συμπεριφορών, κατά κόρον.

Οί δαιμονοποιήσεις τών Σέρβων, τών ’Ορθοδόξων 
έν γένει, έκκλησιαστικών άνδρών, τών έπικριτών τών 
νεοφανών αίρέσεων, όσων έγκαταλείπουν νεοφανείς 
αίρέσεις, πολιτικών άντιπάλων, ή άκόμη (ίδίως πα- 
λαιώτερα, πρό της λεγομένης «νέας τάξεως πραγμά
των») τών 'Εβραίων, τών ’Αράβων, κ.ο.κ., συνιστούν 
μεθόδους παραθρησκευτικης χειραγωγήσεως, άκόμη 
καί της ευρύτερης κοινης γνώμης. Κανένα δικαστή
ριο δέν μπορεί νά ξεπλύνει τό «άγος» πού τέτοιες 
μέθοδοι προκαλούν σέ βάρος τών θυμάτων της προ
παγάνδας διά δαιμονοποιήσεως. Καί κανείς δέν μπο- 
ρεί νά σταματήσει τήν φυσική καταστροφή τών θυ
μάτων, όταν χωρίς κριτική πλέον σκέψη, κάποιοι 
άναλάβουν τό «ξεκαθάρισμα» τού κόσμου άπό τά 
«μιάσματα».

Μόνο ή ένημέρωση καί ή άντίστασις τών ένημε- 
ρωμένων άρμοδίων μπορεί νά άναχαιτίσει τήν άνετη
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παγκόομια έπικράτηοη τών ουγχρόνων «Γκαίμπελς», 
είτε νεοφανείς αίρέοεις είναι αύτοί, είτε άνθρωποι 
πού οτηρίζονται οέ νεοφανείς αίρέοεις καί οτίς με
θόδους τους.

Γιά ποιόν άλλο λόγο άλλωοτε, θά διεμαρτύρετο ή 
άξιότιμη πλήν οαφέοτατα άντι-όρθόδοξη κα ’Ώλ 
Μπράϊτ πρός την Γερμανική Κυβέρνηοη, ότι «κατα
πιέζονται» οί Σαηεντολόγοι οτήν Γερμανία, παρά γιά 
νά διευκολυνθη ή έπικράτηοη τών γκαιμπελικών 
«ίνοτρουκτόρων» της «Νέας 'Εποχης»; Γιατί, βέβαια, 
δέν διεμαρτύρετο ούτε άπό «άδολη άγάπη» γιά τήν 
θρηοκευτική έλευθερία, ούτε έπειδή έκάμφθη ή θέλη- 
οή της άπό τήν προπαγάνδα ή τήν πίεοη της Σαηε- 
ντόλοτζυ.

'Αφού, κατά τίς ΗΠΑ, όπως ό κ. Μπέρνς δήλω
νε τό 1996 ώς έκπρόοωπος τύπου τότε της άμερι- 
κανικης κυβερνήοεως, τό ένδεχόμενο μετατροπης οέ 
τζαμί της 'Αγίας Σοφίας άποτελεί «θρηοκευτικό ζή
τημα οτό όποίο οί ΗΠΑ δέν άναμιγνύονται», τότε, 
πολλω μάλλον, καί ή άνάμιξη τών ΗΠΑ οτό θέμα 
της Σαηεντόλοτζυ οίγουρα δέν ήταν ούτε είναι άνά- 
μιξη οέ θρηοκευτικό ζήτημα.

'Ακριβώς όπως καί ή «δαιμονοποίηοη» τού Μιλό- 
οεβοτς καί περοαιτέρω τών Σέρβων δέν ουνιοτά τό- 
οο άνάμιξη οέ ένα άνθρωπιοτικό ζήτημα, αύτό της 
προοταοίας τών κατοίκων τού Κοοουφοπεδίου, άλλά

Μπουλγκράβια είναι τό σχέδιο της Σαηεντόλοτζυ γιά τά 
Βαλκάνια. Στόχος ή δημιουργία ενός «σαηεντολογικοϋ κράτους» 

οτήν περιοχή μας μέσω διαβρώσεως της πολιτικής καί οικονομικής 
εξουσίας, των Μ.Μ.Ε. κτλ. μέ μεθόδους μυστικών υπηρεσιών. Ό 

παραπάνω χάρτης-σχεδιάγραμμα δημοσιεύεται στό βιβλίο τών 
δημοσιογράφων Νορντχάουζεν καί Μπίλλερμπεργκ 

«Ψυχοαιρέσεις» (Psychosekten), Βερολίνο 1997.

κυρίως ουνιοτά χρήοη τού νόμου τού Fair Game της 
Σαυεντόλοτζυ άπό ύποοτηρικτές της διαβρωτικης 
έπεκτάοεως της όργανώοεως αύτης καί γιά έναν 
όμοιο οκοπό, αύτόν της ολοκληρωτικής παγκοσμίου 
έπικρατήσεως (πολιτικης, οίκονομικης, οτρατιωτικης)..

Μέ άλλα λόγια, τό βαθύτερο πρόβλημα τών οχέ- 
οεων μεταξύ τών νεοφανών αίρέοεων καί πολιτικης, 
είναι ή ταυτότης μεθόδων, ίδεών καί οτόχων μετα
ξύ ήγεοιών αίρέοεων καί πολιτικών ήγετών - καί δή 
όχι περιοταοιακώς, άλλά μέ μακροπρόθεομη προοπτι
κή κοινης τους, έπικρατήοεως.

'Η - έκ μέρους τών δύο αύτών χώρων, δηλ. τών 
αίρέοεων καί της πολιτικης - τεχνική της δαιμονοποι- 
ήοεως τών άντιπάλων ή καί τών δυναμένων άπλώς 
νά άντιοταθούν οτό «θέλημα» τού φορέως παραθρη- 
οκευτικης ή πολιτικης έξουοίας, είναι κοινή πρακτι
κή άποτελεοματικού καί έπικινδύνου «έλέγχου τού 
νού» άνθρώπων πού ώς έπί τό πλείοτον δέν φαντά
ζονται τί φρικτή χειραγώγηοη ύφίοτανται οτίς άντι- 
λήψεις τους ώς πρός τό τί είναι όρθό καί τί όχι, ή 
άκόμη καί ώς πρός τό τί είναι πραγματικό καί τί δέν 
είναι πραγματικό.

'Απαιτείται έπαγρύπνηοη γιά τήν έπιοήμανοη τών 
περιπτώοεων καί τών τεχνικών δαιμονοποιήοεως κα
θώς καί τών άνόμων οτόχων έκείνων πού χρηοιμο- 
ποιούν τέτοιες άνήθικες μεθοδεύοεις.

Εικόνα τοϋ 'Αγίου Νικολάου άπό τήν 'Ιερά Μονή Ντεκάνι τοϋ 
Κοσσυφοπεδίου. Ή  ιερά Μητρόπολις Decani εχει σελίδα στό 

Internet μέ πλούσια καί Αντικειμενική ενημέρωση γιά τήν ιστορία 
καί τά γεγονότα στό Κοσσυφοπέδιο


