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"ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ”*

'Η δίψα γιά δύναμη, οί τελετουργικοί φόνοι 
καί ο έθισμός σέ κάθε είδους σαδισμό καλλιερ
γούνται μέ τή σσατανιστική μουσική καί προε
τοιμάζουν τό έδαφος τού νεοσατανισμού. "Οπως 
καί άλλες φορές τονίσαμε, ο έγκέφαλος γνωστης 
σατανιστικης ομάδας πηρε τά πρώτα ''μαθήμα- 
τα” σατανισμού μέσφ της μουσικης αύτης.

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τί είναι μουσική - κίνδυνοι

Μουσική είναι ο άρμονικός συνδυασμός τών 
ηχων. 'Η μουσική άσκεί έκπληκτική έπίδραση 
στόν άνθρωπο καί έκφράζει τόν πολιτισμό ένός 
λαού. ’Αν άλλάξει κανείς τή μουσική, άπειλεί τίς 
πολιτιστικές άξίες καί τά πολιτιστικά καί πνευ
ματικά θεμέλια της κοινωνίας μας. Μπροστά σ’ 
αύτή τήν άπειλή βρισκόμαστε σήμερα μέ τήν σα- 
τανιστική μουσική.

Α) Περί τίνος πρόκειται

"Οταν μιλούμε γιά σατανιστική μουσική έννο- 
ούμε κυρίως τήν σκληρή ρόκ μουσική. Σ’ αύτήν 
άνήκει η Heavy Metal (σκληρή μεταλλική) καί 
η άποκρυφιστική μουσική αύτού τού είδους η 
Occult Metal (άποκρυφιστική μεταλλική). Σύμ
φωνα μέ στατιστική πού άναφέρεται στήν έρευ-

* ’Ανέκδοτο Κείμενον.

(Κύριε), διότι δέν μάς έξαφάνισες έξ αιτίας τών 
παραπτωμάτων μας, άλλά μάς ξύπνησες, έξ αιτί
ας της άγάπης σου πρός τόν άνθρωπο, ώστε, ένώ 
βρισκόμαστε στήν άπελπισία, νά μπορούμε νά δο
ξολογούμε τήν Μεγαλωσύνη Σου». Καί ο άγιος 
Μάρκος ο ’Ασκητής γράφει σχετικά μέ τήν ένσάρ- 
κωση τού Υίού: «Σκέψου ποιός είναι Αύτός καί 
τί έγινε γιά χάρη μας. Πρώτα άποκάλυψε τό θείο 
φώς της θεότητάς Του ..., η οποία δοξάζεται στούς 
ούρανούς άπό όλα τά λογικά όντα: άγγέλους,

τοϋ μακαριστοϋ π. ’Αντ. 'Αλεβιζοπούλου
(επιμέλεια κ. Κατερίνας Βασιλάκη, μουσικοϋ)

να τού R.Fisher, η σκληρή ρόκ άποτελεί τό 10% 
της πόπ καί ρόκ μουσικης. ’Από αύτήν τό 50% 
είναι Heavy Metal της οποίας τό 10% άνήκει 
στήν Occult Metal (Religiose Zeitzeichen in der 
Rock und Rogmusik, EZW-Texte V/1989, 
Stuttgart, σ. 8).

Καθαρά σατανιστική μουσική είναι η λεγόμε- 
νη Black Metal (μαύρη μεταλλική). Έχει ώς μο
ναδικό στόχο τή λατρεία τού Σατανά. Τά τρα
γούδια της συνοδεύονται άπό τρομακτικό θόρυ
βο καί περιλαμβάνουν έπικκλήσεις στό διάβολο. 
Πολλοί νέοι ομολογούν πώς τό ένδιαφέρον τους 
γιά τόν άποκρυφισμό ηταν άμεσο άποτέλεσμα 
αύτης της μουσικης. ’Εμπνέει τό βίαιο σέξ, τήν 
άντικοινωνική έπικοινωνία μέ γυναίκες, αύτοκτο- 
νίες, φόνους καί τή λατρεία τού Σατανά.

"Οπως άναφέρει ο U. Baumer, η γέννηση τού 
άποκρυφιστικού Rock άναφέρεται στό 1969 τρία 
χρόνια μετά τήν 'ίδρυση της ’Εκκλησίας τού Σα
τανά στό San Francisco άπό τόν La Vey (U. 
Baumer, σ. 9). ’Εδώ θάπρεπε νά σημειώσουμε ότι 
ο Mick Jagger, τραγουδιστής τών Rolling Stones 
(Οί Κυλιόμενοι Λίθοι), συνέθεσε τό τραγούδι: ''To 
their Satanic Majesties” (Στίς Σατανικές τους 
Μεγαλειότητες) κατ’ άπαίτηση τού La Vey. Τό δέ 
συγκρότημα Eagles (Οί ’Αετοί) συνέθεσε τό τρα
γούδι «Hotel California» (Ξενοδοχείο Καλιφόρ- 
νια) πού είναι γραμμένο όλο σέ άντίστροφη 
γλώσσα καί υπενθυμίζει τό χρόνο καί τόν τόπο

άρχαγγέλους, θρόνους, κυριότητες ... χερουβείμ καί 
σεραφείμ ... "Υστερα σκέψου σέ τί βάθος άνθρώ- 
πινης ταπείνωσης κατέβηκε ... γενόμενος κατά πά
ντα όμοιος μέ μάς, οί οποίοι κατοικούσαμε ''έν 
χώρα καί σκιά θανάτου’’ ('Ησ. 9, 2)... ’Ενώ ηταν 
πλούσιος έπτώχευσε γιά χάρη μας, ώστε μέ τήν 
πτωχεία του έμείς νά μπορούμε νά πλουτήσουμε. 
’Από τήν μεγάλη του άγάπη γιά τόν άνθρωπο έγι- 
νε όμοιος μέ μάς, ώστε έμείς μέ κάθε άρετή νά 
μπορούμε νά γίνουμε όμοιοι μ’ Αύτόν».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

Μιά κραυγή πόνου καί διαμαρτυρίας

«Πέρασα τή δεκαετία του ’80, παγιδευμένη 
μέσα σέ μιά λατρεία. 'Η τρομερή είρωνεία της 
έμπειρίας μου ήταν, ότι ψάχνοντας γιά μιά 
άνθρωπιστική ουτοπία, άντ’ αυτης εζησα τήν πιό 
σκληρή μορφή φασισμου. ’Αλλά αυτό πού κέρδι
σα μέσα σέ έκείνα τά χαμένα χρόνια ήταν αυτό 
πού ενοιωσα μέχρι βαθειά στό μεδούλι μου: ή 
άναμφισβήτητη άντίληψη της έκμετάλλευσης (έκ 
μέρους της ήγεσίας της λατρείας) τών όπαδών

της, ή άναμφισβήτητη άντίληψη του τί δέν είναι 
δημοκρατία».

Έτσι άρχίζει ενα άπό τά πολλά άρθρα ένός 
πρώην θύματος όλοκληρωτκης αίρεσης, της ’Α
λεξάνδρας Stein, πού μετά τήν τρομερή έμπει- 
ρία της σέ λατρεία στήν ’Αμερική, θέλησε νά βο
ηθήσει νά μήν περάσουν καί άλλοι άπό τέτοιες 
καταστάσεις. Γι’ αυτό δραστηριοποιήθηκε (της 
πρέπουν τιμές καί συγχαρητήρια γι’ αυτή της 
τήν άπόφαση νά μιλήσει, γιατί μιά τέτοια πρά
ξη θέλει θάρρος καί γνήσιο κοινωνικό αίσθητή-

ϊδρυσης αυτης της ''’Εκκλησίας του Σατανά”, του 
άρχιερέα, πού είναι ό La Vey, καί κυκλοφόρησε 
δέκα βιντεοκλίπ του τραγουδιου αυτου.

Τήν άρχή εκανε τό άγγλικό συγκρότημα 
Black Sabbath μέ μουσικό σόου πλαισιωμένο μέ 
μαυρες λειτουργίες, έπικλήσεις του Σατανά καί 
λατρείες μαγισσών. Μέ αυτό τόν τρόπο τό συ
γκρότημα έξελίχθηκε σέ πρότυπο καί ένσάρκω- 
ση του άποκρυφιστικου ρόκ.

Σ’ αυτή τήν ίδιαίτερη κατηγορία του ''μουσι- 
κου” αυτου είδους κυριαρχεί ή μαγεία, ό πνευ
ματισμός, ό σατανισμός καί κάθε μορφή άποκρυ- 
φισμου πού προβάλλεται πάνω στή σκηνή.

Τό συγκρότημα αυτό πού τό 1969 άφιερώθη- 
κε στό όλοκληρωτικό ρόκ, βαφτίστηκε μέ βάση 
τήν ταινία τρόμου μέ τό Boris Karloff καί εγι- 
νε πρωταγωνιστής γιά όλα τά συγκροτήματα 
πού κατά τά τελευταία χρόνια δίδαξαν τόν τρό-

μο. "Ενα χρόνο άργότερα έξελίχθηκε σέ συγκρό
τημα μεγάλων έπιτυχιών μέ τό ''Paranoid”, ενα 
τρελλό ταξίδι παράνοιας πού σκάρωσαν σέ δέ
κα λεπτά οί Ozzy Osbourne (voc), Tony Jommi 
(g), Geezer Buttler (bg), καί Bill Ward (dr).

Στρήν άρχή, έπιδόθηκαν σέ άποκρυφιστικά 
τελετουργικά πάνω στή σκηνή. Τά κείμενά τους 
σόκαραν τό κοινό:

''Πάρε μιά ζωή, 
θά είναι φθηνή 
σκότωσε κάποιον, 
κανένας δέν θά κλάψει.

'Η έλευθερία είναι δική σου 
Κάνε μόνο τό καθήκον σου,
Θέλουμε μόνο τήν ψυχή σου”

(Siegfried Schm idt - Jonew, B arrt Gravew, 
Rock-Lexikon, R einbeck/H am burg 1975, σ. 54).

«Μάθε ψάλλειν καί όψει του Πνεύματος τήν ήδονήν· 
οί ψάλλοντες γάρ Πνεύματος πληρούνται Αγίου, ώσπερ οί 
αδοντες τάς σατανικάς ώδάς πνεύματος ακαθάρτου».

ί. Χρυσόστομος

(δηλ.: μάθε νά ψάλλεις καί θά αίσθανθείς του 'Αγ. Πνεύματος 
τήν χάρη (ευχαρίστηση). Γιατί αυτοί πού ψάλλουν γεμίζουν μέ 
"Αγιο Πνευμα, όπως άκριβώς αυτοί πού τραγουδουν σατανικές 
ώδές γεμίζουν άπό άκάθαρτο πνευμα).


