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Ο ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ”

1. Η θεωρητική βάση του σατανισμοΰ

"Οπως είναι γνωστό, κύρια ''δόγματα” της 
''Νέας ’Εποχης του 'Υδροχόου” είναι ή ''πίστη” 
σέ άπρόσωπο ''θεό” καί ή κατάργηση της διακρί- 
σεως μεταξύ καλου καί κακου. 'Ο άνθρωπος της 
''Νέας ’Εποχης” είναι ''θεός” κατ’ ουσίαν, η 
άλλοιώς ''έκροή” του ''θεου”. Κατά συνέπειαν, 
άναζήτηση του Θεου εξω άπό τόν άνθρωπο δέν 
νοείται.

'Ο αυτοθεοποιημένος καί αυτονομημένος 
αυτός άνθρωπος της ''Νέας ’Εποχης” είναι 
έκείνος, ό όποίος χαράσσει καί τόν ''ηθικό νό
μο”. Κατά τόν ''νόμο” αυτό ό άνθρωπος μπορεί 
νά ζεί όπως θέλει, νά κάνει ό,τι θέλει. Τό καλό 
καί τό κακό είναι οί δυό όψεις του ίδιου νομί
σματος, χωρίς καμία ουσιαστική διαφορά.

Πάνω σ’ αυτές τίς ''άρχές”, οί όποίες χαρακτη
ρίζουν κάθε παραθρησκευτική όμάδα της ''Νέας 
’Εποχης”, κινείται ή θεοσοφία της "Ελενα Μπλα- 
βάτσκυ καί τών διαδόχων της στόν άποκρυφισμό. 
Οί ίδιες αυτές ''άρχές” στήν άκραία μορφή τους 
έκδηλώνονται καί μέσα άπό τά διάφορα είδη του 
σύγχρονου σατανισμοΰ. Πράγματι, καί ό νεοσατα- 
νισμός μάχεται τήν πίστη στόν "Ενα καί ’Αληθι-

ζητήσεις του καί ότι, δέν τά εβγαλε πέρα μέ τίς 
δικές του δυνάμεις. «Βοηθήθηκα, λέγει, η καλύ
τερα σώθηκα χάρη στίς έπεμβάσεις του Θεου 
πού ελυνε πολλά πρακτικά καθημερινά προβλή
ματα, πέρα άπό τά πνευματικά. ’Άν δέν βοη- 
θουσε ό Θεός, καταλήγει, θά είχα καταστραφεί 
όλοκληρωτικά».

’Ας προσευχόμαστε, λοιπόν, άδιαλείπτως ό 
ενας γιά τόν άλλο καί όλοι μαζί γιά όλους καί

του πρωτοπρ. π. Κυριακου Τσουρου 
Γραμματέως της Σ.Ε. έπί τών αιρέσεων

νό Θεό, καταργεί τήν διάκριση καλου καί κακου 
καί κηρύσσει τήν λατρεία στόν ίδιο τόν άνθρωπο. 
Μιά λατρεία όμως σύμφωνη μέ τό άρχαίο ''ευαγ- 
γέλιο τού όφεως”, πού προτρέπει τόν αυτονομη- 
μένο λάτρη της, νά αυτολατρευτεί μέσα σέ ενα 
έγκληματικό δόγμα, καταγραμμένο στό ''ευαγγέ
λιο του σατανισμου” τό ''βιβλίο του Νόμου” του 
Aleister Crowley: «'Ο άνθρωπος εχει τό δικαίω
μα νά ζεί σύμφωνα μέ τό δικό του νόμο, νά παί
ζει όπως θέλει, νά ξεκουράζεται όπως θέλει, νά 
πεθαίνει όποτε θέλει καί όπως θέλει... Νά σκέπτε
ται ό,τι θέλει, νά λέει ό,τι θέλει... νά άγαπά όπως 
θέλει: Καί έκπληρώστε τήν έπιθυμία σας σέ άγά- 
πη όπως θέλετε, όποτε θέλετε, όπου θέλετε καί μέ 
όποιον θέλετε!... ό άνθρωπος εχει τό δικαίωμα νά 
θανατώνει όλους έκείνους πού προσπαθουν νά 
του άφαιρέσουν αυτό τό δικαίωμα. Οι σκλάβοι 
πρέπει νά υπηρετούν”.

2. Ιστορικά στοιχεία

'Ο σύγχρονος σατανισμός, η νεοσατανισμός 
εχει τίς ρίζες του στόν μεσαίωνα. ''Μεσσίας” του 
νεοσατανισμου είναι ό ’Αγγλος μάγος Aleister

νά παρακαλουμε τόν άγρυπνο βοηθό μας, νά 
γιατρέψει όλους τούς πλανεμένους καί νά έλεή- 
σει κι έμάς πού δέν πράττουμε τό καθηκον μας, 
ώστε όλοι σάν μέλη άλλήλων καί μέλη του σώ
ματος του Χριστου ν’ άξιωθουμε νά άπολαύσου- 
με τήν πανευφρόσυνη έμπειρία της Βασιλείας 
τών Ουρανών.

Πανελλήνια "Ενωση Γονέων

« Εφέτος αγρια μ’ έδειραν _ βαρυχειμωνιά που μ’ έπιασε χωρίς φωτιά καί μ’ ηυρε δίχως νειά- 
τα κι ώρα τήν ώρα πρόσμενα νά σωριαστώ βαριά στή χιονισμένη στράτα».

Κωστής Παλαμας
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Crowley (1875-1947) πού ηταν βασικό στέλεχος 
τού ''Τάγματος τού Ναού της ’Ανατολης” (OTO). 
Αύτός συνέταξε τό ''Βιβλίο τού Νόμου” σύμφω
να με τό οποίο ''θεός είναι ο άνθρωπος” καί τό 
ούσιαστικό σ’ αύτό τό 'θεό” είναι τό θέλημά του 
(βλ. περισσότερα στό βιβλίο τού π. ’Αντωνίου ’Α- 
λεβιζοπούλου, Νεοσατανισμός, σελ. 205). ’Από 
τήν όργάνωση τού Crowley προηλθαν πολλές 
άλλες θυγατρικές σατανιστικές ομάδες.

Μέ βάση τήν όργάνωση τού Crowley καί μέ 
άνάμειξη άλλων σατανιστικών ''παραδόσεων” η 
''τάσεων” ιδρύθηκε η ’Εκκλησία του Σατανά άπό 
τόν Anton Szandon Lavey, στίς 30 ’Απριλίου 
1966, στήν Καλιφόρνια. Γι’ αύτό η ημερομηνία 
αύτή άποτελεί τήν βασική σατανιστική έορτή. Τό 
1968 ο Lavey έξέδωκε τήν ''Βίβλο τού Σατανά” 
καί τό 1972 τό ''Τυπικό τού Σατανά”. Καίτοι η 
όργάνωση αύτή άνήκει στόν λεγόμενο ορθολογι
στικό σατανισμό, πού πιστεύει ότι ο Σατανάς 
δέν άποτελεί οντότητα, άλλά άντιπροσωπεύει τίς 
φυσικές δυνάμεις τού σκότους, έν τούτοις είναι 
η πιό καλά οργανωμένη σατανιστική ομάδα.

"Οπως καί άλλες σατανιστικές όργανώσεις 
έτσι κι αύτή έχει ώς σύμβολο τήν άντεστραμμέ- 
νη άποκρυφιστική πεντάλφα, η οποία άποκα- 
λείται ένίοτε καί ''Μπαθομέτ”, όπως καί τό άλλο 
σύμβολο τών σατανιστών μέ τήν μορφή τράγου, 
πού συμβολίζει τόν Σατανά.

Στήν δεκαετία 1960-1970 προηλθε άπό διά
φορες ομάδες ο λεγόμενος 'Εωσφορισμός. Αύτός 
τιμά καί λατρεύει τόν Σατανά, τόν οποίο όνο- 
μάζει ''άδικημένο θεό”. "Ομως δέν δέχεται ότι ο 
Σατανάς έκπροσωπεί τό κακό, άλλά ότι παίζει 
ενα θετικό ρόλο. Δηλαδή άναμασά τό ''δόγμα” 
της ''Νέας ’Εποχης” πού θέτει στό ίδιο έπίπεδο 
τό καλό καί τό κακό καί τούς δίδει ίδια άξία. 
'Ή σατανιστική αύτή ομάδα στηρίζεται κυρίως 
στήν άντίληψη της "Ελενας Μπλαβάτσκυ.

3. Τό 'έγκληματικό δόγμα”

Έχει γίνει φανερό πλέον ότι ο νεοσατανισμός 
δέν είναι άπλώς ενα ''άλλο πιστεύω” έστω καί 
διεστραμένο. Είναι ενα ''έγκληματικό δόγμα”, τό 
οποίο άποτελεί άπειλή, όχι μόνον γιά τά ίδια τά 
θύματά του, άλλά καί γιά τό κοινωνικό σύνολον. 
Βεβαίως, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι τό μεγαλύ

τερο κακό είναι η άπώλεια ψυχών καί η παγί
δευσή τους στά δίκτυα τού ''άνθρωποκτόνου” 
διαβόλου, ο οποίος ''ώς λέων ώρυόμενος, περιέρ
χεται, ζητών τίνα καταπίη” (Α' Πέτρ. 5, 8).

Πέραν αύτού όμως, οί άρνητικές έπιδράσεις 
τού έγκληματικού αύτού δόγματος πάνω στήν 
προσωπικότητα τών νεαρών κυρίως άτόμων είναι 
καταλυτική. 'Ο ''χειρισμός τού νού” πού έφαρμό- 
ζεται κι έδώ, όπως σέ όλες τίς παραθρησκευτικές 
ομάδες (σέκτες) οδηγεί σέ τρομακτικές ψυχικές 
καταστάσεις, σέ ολοκληρωτική άλλοίωση της σκέ- 
ψεως, της συμπεριφοράς, τού όλου ψυχισμού τών 
θυμάτων, στήν άποκοπή τους άπό τόν κοινωνικό 
περίγυρο καί τό παρελθόν. 'Ή άντικοινωνική συ
μπεριφορά καί η έχθρική στάση έναντι της οικο
γένειας καί της κοινωνίας έκδηλώνονται μέσα άπό 
πράξεις βίας, όργιαστικές τελετές, πόση αίματος, 
μέχρι καί θυσίες ζώων καί άνθρωποθυσίες.

Διαβάζουμε στην ''σατανιστική βίβλο” (σελ. 
89-90): «"Οταν ενα άτομο μέ τήν άξιόμεπτη συ
μπεριφορά του πρακτικά άποζητά νά καταστρα- 
φεί, είναι πραγματικά υποχρέωσή σου νά τους 
υποβάλεις στήν έπιθυμία τους... "Εχεις κάθε δι
καίωμα νά τους καταστρέψεις (συμβολικά) καί 
έάν _ κατάρα σου ωθεί στήν πραγματική τους 
έκμηδένιση, χαροποιήσου γιατί εχεις συντελεστι- 
κά ξεφορτώσει τόν κόσμο άπό ενα κτήνος. Εάν 
_ έπιτυχία ή ευτυχία σου ένοχλεί κάποιον έσυ 
δέν του χρωστάς τίποτε. "Εχει δημιουργηθεί γιά 
νά ποδοπατηθεί. ’Εάν οί ανθρωποι επρεπε νά 
εχουν τίς συνέπειες των πράξεών τους, θά τό 
σκεφτόταν δυό φορές».

Δέν άντιλέγει κανείς ότι ύπάρχουν καί περι
πτώσεις πού είναι άποτέλεσμα διαταραγμένης 
προσωπικότητας η έπιπόλαιης νεανικης συμπερι
φοράς γιά ίκανοποίηση της περιέργειας η γιά 
τήν άπόκτηση, δηθεν, μέσφ τού σατανά (sic), δυ- 
νάμεως, πλούτου η ηδονης, "Ομως ύπάρχουν καί 
έκείνες οί περιπτώσεις γιά τίς οποίες δέν χωρά
ει καμιά άμφισβήτηση γιά τήν παρουσία τού 
''άνθρωποκτόνου”.

Καί τό έρώτημα πού προκύπτει είναι: άραγε 
οί λεγόμενοι σατανιστές της Γερμανίας ηταν ψυ
χικά άσθενείς -όπως οί συνήγοροί τους θέλησαν 
νά ύποστηρίξουν - καί γι’ αύτό προσχώρησαν σέ 
διεστραμένες ομάδες, η μήπως ο ίδιος ο σατανι- 
σμός διέστρεψε τήν ψυχή τους καί τούς κατά
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ντησε έγκληματικά στοιχεία; Καί τουτο διότι 
είναι διεθνώς διαπιστωμένο ότι υπάρχουν σέ
κτες, όπως καί ό σατανισμός, μέ ''έγκληματικά 
δόγματα”, τά όποία όδηγουν σέ έγκληματική συ
μπεριφορά καί έγκληματικές πράξεις. Γι’ αυτό 
καί διεθνείς οργανισμοί, όπως είναι τό Ευρωπα
ϊκό Κοινοβούλιο, ζητουν τήν λήψη μέτρων ένα- 
ντίον τών όμάδων αυτών. Τό Ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου της 29-2-’96 κάνει 
λόγο γιά ''έγκληματική δραστηριότητα όρισμένων 
σεκτών” καί ζητεί άπό τίς χώρες - Μέλη της 
Ευρωπαϊκης 'Ενώσεως νά λάβουν αυστηρά με- 
τρα γιά τή άντιμετώπισή τους.

4. 'Υποκριτική ανησυχία.

Κάθε φορά πού έκδηλώνεται κάποιο περιστα
τικό σατανιστικης δραστηριότητας γίνεται άντι- 
κείμενο εντονου σχολιασμου καί προβολης άπό 
τά μέσα ένημερώσεως. Καλουνται φορείς καί είδι- 
κοί νά μιλήσουν γιά τόν τρόπο άντιμετωπίσεως 
του ''έχθρου” της κοινωνίας καί είδικώτερα τών 
νέων. ’Αφου όμως όλα σχολιαστουν, συχνά άπό 
τούς πλέον άναρμόδιους, καί τό γεγονός ''πουλή- 
σει” άρκετά, όλα πάλι ξεχνιουνται καί οί μόνοι 
κερδισμένοι είναι οί ίδιοι οί σατανιστές πού κα
τόρθωσαν γιά άλλη μιά φορά νά κάνουν γνωστή 
τήν ύπαρξή τους, σκορπώντας μάλιστα τόν φό
βο σέ πολλούς γιά τίς δηθεν ''υπερφυσικές” δια
συνδέσεις τους μέ τόν άρχοντα του σκότους”. ’Α- 
ραγε οί συζητήσεις καί ένίοτε ή δημιουργία πα- 
νικου στούς έμβρόντητους πολίτες πού παρακο- 
λουθουν τά γεγονότα, λύνει τό πρόβλημα;

"Οταν στήν συνέχεια μέσα άπό τίς ίδιες οθό
νες, μέσα άπό τά ίδια περιοδικά, καί άλλα εντυ- 
πα πού κραυγάζουν γιά τήν άντιμετώπιση δηθεν 
του προβλήματος προβάλλονται, μέ ενα σωρό 
τρόπους, οί θέσεις του άποκρυφισμου, του νεο- 
σατανισμου, της άστρολογίας, τών μάγων καί 
τών λοιπών ''έμπόρων κάλπικης έλπίδας”, δέν 
είναι τουλάχιστον υποκριτική ή άνησυχία πού 
άρκετοί έκδηλώνουν; "Οταν τά παιδιά καί οί νέ
οι έξοικειώνονται μέ τόν άποκρυφισμό καί τόν 
νεοσατανισμό μέσα άπό τά χαρτοπαιγνίδια, τά 
παιδικά βιβλία, τήν σκληρή ρόκ μουσική μέ τούς 
σατανικούς στίχους, τίς ταινίες θρίλερ κ.λ.π., δέν 
είναι πιθανόν νά θελήσουν κάποτε νά ''δοκιμά-

σουν” στή πράξη, μέσα σέ όμάδες περίεργων 
φαινομένων, τό πόσο στέκονται αυτά πού διά
βασαν η είδαν; Μά έκεί είναι πολύ πιθανόν νά 
παραμονεύει ενα ''έγκληματικό δόγμα”, μιά θα
νάσιμη σέκτα, μιά σατανιστική παγίδα γιά τήν 
άθώα καί άπαλή νεανική ψυχή.

Ά ς  μήν υποκρινόμαστε λοιπόν. Ά ς  μή 
στρουθοκαμηλίζομε. Ά ς μή προσπαθούμε νά ξε
φορτωθούμε τίς ευθύνες που έμείς πρώτοι έχομε 
απέναντι στά παιδιά μας. ’Αραγε, φταίνε μόνον 
οί σατανιστές η καί έκείνοι πού άδιαφορουν γιά 
τήν σωστή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών μας; 
Θά παραμένουν άνεξέλεγκτοι έκείνοι πού δέν δι
στάζουν νά έμπορεύονται τόν σατανισμό γιά νά 
αυξήσουν τά παράνομα κέρδη τους; Μήπως καί 
ενα σατανικό δόγμα δέν είναι έξ’ ίσου θανατηφό
ρο ναρκωτικό, “ψυχοναρκωτικό”, όπως καί οί 
έξαρτησιογόνες ουσίες;

5. ’Αντιμετώπιση

Που όμως πρέπει να άναζητηθεί ό τρόπος 
άντιμετωπίσεως αυτης της άπειλης;

’Ακούγεται συχνά τό έρώτημα: «'Η ’Εκκλησία 
τί κάνει;» ’Αν έκείνοι πού μεταφέρουν τήν πλη
ροφόρηση στό Κοινό ηθελαν πράγματι νά του κά
νουν γνωστό τό τί κάνει ή ’Εκκλησία στόν πνευ
ματικό καί κοινωνικό τομέα καθημερινά, τότε 
άσφαλώς καί δέν θά έτίθετο αυτό τό έρώτημα.

Καί τουτο γιατί ή ’Εκκλησία διαθέτει καί 
προσφέρει όλα τά πνευματικά όπλα γιά νά θω
ρακίσει τόν πιστό άπό τήν άπειλή του σατανά. 
'Η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας είναι ''ό ’Ιδιος ό 
Χριστός παρατεινόμενος είς τούς αίώνας”. Γι’ 
αυτό είναι ή άσφαλής κιβωτός της σωτηρίας γιά 
κάθε άνθρωπο. 'Ο πιστός άνήκει στόν Κύριο ’Ι- 
ησου, θωρακίζεται μέ τήν Χάρη τών Μυστηρίων 
καί πάνω του δέν μπορεί νά εχει καμιά δύναμη 
καί έξουσία ό σατανάς. ’Εκτός τούτου, ή ’Εκκλη- 
σία εχει οργανωμένους φορείς ποιμαντικης άντι- 
μετωπίσεως προβλημάτων πού δημιουργουνται 
σέ άτομα καί οίκογένειες άπό τήν έγκληματική 
δραστηριότητα τών έπικίνδυνων παραθρησκευ- 
τικών όμάδων. Τό κεντρικό όργανο της ’Εκκλη- 
σίας σ’ αυτόν τόν τομέα, ή Συνοδική ’Επιτροπή 
έπί τών αίρέσεων, άντιμετωπίζει καθημερινώς 
πληθώρα περιπτώσεων, συμπαρίσταται σέ θύμα-
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ

"Ολες οί όμάδες, πού έντάσσονται στή λεγό- 
μενη «Νέα ’Εποχή», κηρύττουν τήν ένοποίηση 
τών θρησκειών, γιατί, όπως υποστηρίζουν, όλες 
οί θρησκείες όδηγουν στόν ίδιο σκοπό καί άπο- 
τελουν μόνο διαφορετικούς δρόμους.

Σέ σχέδιο άποκρυφιστικης όμάδας, πού άπο-

* ’Απόσπασμα άπό όμιλία του σέ έκπαιδευτική ήμερίδα (1995) 
(Βλέπε καί βιβλίο του «’Αντιμετώπιση τών αιρέσεων», σελ. 111
117).

του π. ’Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου*

τελείται άπό τρείς όμόκεντρους κύκλους, παρα- 
τηρουμε:

Στό κέντρο τοποθετείται τό «Πνευμα». Στό 
άμέσως έπόμενο μέρος του κύκλου, πού χωρίζε
ται σέ οκτώ διαφορετικά κομμάτια, άναγράφε- 
ται: Ταό, ’Αχούρα, Νιρβάνα, Μπράχμαν, ’Αλλάχ, 
’Ιεχωβάς, Θεός καί Λόγος. Στόν καθένα άντι- 
στοιχεί: 'Ο Δρόμος της αρμονίας του Κομφουκί- 
ου, ό δρόμος της ευθύτητας του Ζωροάστρη, ό

τα καί οίκογένειες θυμάτων, οργανώνει Πανορ
θόδοξες Συνδιασκέψεις, ίερατικές συνάξεις, όμι- 
λίες, έκπομπές, ένημερώνει μέσφ ’Εγκυκλίων, 
έντύπων καί άνακοινώσεων τόν Λαό του Θεου.

"Ομως δέν έξαντλείται έδώ ό τρόπος άντιμε- 
τωπίσεως της άπειλης. Καί τουτο διότι, όπως 
υπογραμμίσαμε έπανειλημμμένα πιό πάνω, πρό
κειται γιά έγκληματική δραστηριότητα. Κι όταν 
υπάρχει εγκλημα, όταν διαπράττονται φόνοι 
(άνθρωποθυσίες) καί αυτοκτονίες καί χάνονται 
ζωές, όταν νεαρά άτομα καταντουν ράκη καί 
όδηγουνται στά ψυχιατρεία η άπειλουνται εννο- 
μα άγαθά, ή ευθύνη άνήκει πλέον στά αρμόδια 
’Οργανα της Πολιτείας. Αυτό άλλωστε ζητά τό 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέ τά Ψηφίσματά του, 
αυτό κάνουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκης 'Ε- 
νώσεως, μέ είδικές Κρατικές ’Επιτροπές, πλήν 
τής Ελλάδος.

'Η ’Εκκλησία εχει καθηκον καί υποχρέωση νά 
ένημερώνει, νά συμπαρίσταται καί νά συνεργά
ζεται ένδεχομένως μέ τήν Πολιτεία. Καί τό κά
νει χωρίς φανατισμό καί μισαλλοδοξία. Τό 
εγκλημα όμως άντιμετωπίζεται μέ τόν νόμο. 'Υ- 
πάρχουν νόμοι του Κράτους γιά νά άντιμετωπί- 
ζουν, νά διώκουν καί νά τιμωρουν τό εγκλημα. 
Κι άν δέν υπάρχουν τέτοιοι νόμοι γιά τή συγκε
κριμένη περίπτωση τότε πρέπει έπειγόντως νά 
νομοθετηθουν. Αυτό όμως είναι αρμοδιότητα της 
Πολιτείας καί όχι της ’Εκκλησίας. Δέν διστάζου
με νά πουμε ότι εχομε καθυστερήσει έπικίνδυνα.

6. 'Η νίκη κατά τού σατανα

'''Η Χριστιανική άντίληψη περί Θεου, περί 
άνθρώπου, περί κόσμου καί περί σωτηρίας, ή 
ουσιαστική σύνδεση άνάμεσα στήν χριστιανική 
πίστη καί στήν καθημερινή μας ζωή θά προσφέ
ρει στούς νέους τήν άπαραίτητη αυτοσυνειδησί- 
α του χριστιανου, θά τόν καλύψει πνευματικά 
καί θά άποτρέψει τήν έσωτερική του άναζήτη- 
ση στήν όποία έξωθείται άπό τά ποικίλα υπαρ
ξιακά κενά” (π. ’Αντωνίου ’Αλεβιζοπούλου, Νε- 
οσατανισμός, σελ. 288).

'Ο σατανάς είναι ενας ''πεπτωκός άγγελος”, 
ενας νικημένος έχθρός. 'Ο ’Ιησους Χριστός, ό Δυ
νατός καί ’Αληθινός Θεός, ένίκησε τόν σατανά 
καί είναι ό Κύριος της ίστορίας, ό Κύριος του 
ουρανου καί της γης. ’Εκείνος πού εχει έξουσία 
''έπί πνευμάτων άκαθάρτων”. Διαβεβαίωσε γι’ 
αυτό ό ’Ιδιος τούς μαθητές Του: ''’Εθεώρουν τόν 
σατανάν ώς άστραπήν έκ του ουρανου πεσόντα” 
(Λουκ. 10, 18). 'Ο σατανάς, χωρίς τήν παραχώ
ρηση του Κυρίου ’Ιησου, δέν εχει έξουσία ούτε 
έπάνω σέ ''άγέλη χοίρων πολλών βοσκομένην” 
(Ματθ. 8, 30). 'Ο Χριστός είναι γιά μάς, ή δύ
ναμη, ή έλπίδα, ή σωτηρία.

'Ο πιστός Χριστιανός δέν φοβάται λοιπόν τόν 
σατανά. Τό πολύ-πολύ αυτός ό έπίβουλος της 
ψυχης μας νά γίνει μιά ''καλή” ευκαιρία γιά πολ
λούς, νικώντας τούς πειρασμούς καί τίς παγίδες 
του, νά μπουν σίγουρα στόν Παράδεισο.
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δρόμος της άπελευθέρωσης τού Βούδα, ο δρόμος 
της ταύτισης τού Παντατζάλι, ο δρόμος της ύπο- 
ταγης τού Μωάμεθ, ο δρόμος τού νόμου τού 
Μωϋση, ο δρόμος της άγάπης τού ’Ιησού καί ο 
δρόμος της λογικης τού Πλάτωνα.

Μ’ αύτό τόν τρόπο οί ομάδες αύτές φέρουν 
άβεβαιότητα καί σύγχυση σέ άστήρικτες συνειδή
σεις καί διευκολύνουν τήν ένταξη σ’ αύτές μέ τή 
σκέψη πώς μπαίνοντας κανείς σ’ αύτό τό χώρο, 
δέν άλλάζει «σκοπό», άλλά άκολουθεί άπλώς 
άλλο δρόμο, πού δέν είναι άσυμβίβαστος μέ 
οποιονδήποτε άλλο. Γι’ αύτό μπορεί κανείς νά 
είναι ταυτόχρονα καί χριστιανός, καί βουδιστής, 
καί ίνδουιστής κ.ο.κ.

Τό σχέδιο αύτό γκουρουϊστικης ομάδας άπο- 
δεικνύει τή θρησκευτική σύγχυση στήν οποία 
οδηγούνται τά άνύποπτα θύματα.

Στή χώρα μας ύπάρχουν πολλές τέτοιες άπο- 
κρυφιστικές όργανώσεις, πού οί άρχηγοί τους 
ύποστηρίζουν μέ κάθε σοβαρότητα, ότι είναι χρι
στιανοί η καί ’Ορθόδοξοι χριστιανοί. "Ενας άπό 
αύτούς, ο Ρόμπερτ Νάτζεμυ, άλλοτε Δάσκαλος 
της «"Ενωσης Γιόγκα 'Ήλίανθος» καί σήμερα 
«πνευματικός ηγέτης» της «'Αρμονικης Ζωης», 
μού έγραψε:

«Σάς γράφουμε σήμερα γιατί άληθινά μείνα
με κατάπληκτοι βλέποντας στόν καθημερινό καί 
περιοδικό Τύπο, όπου τό κέντρο μας παρουσιά
ζεται μαζί μέ διάφορα άλλα κέντρα, ώς έπικίν- 
δυνη όργάνωση. "Ενα τέτοιο συμπέρασμα δέν 
μπορεί παρά νά είναι άποτέλεσμα κακης πληρο
φόρησης καί κακης άντίληψης σχετικά μέ τό 
είδος της ύπηρεσίας πού προσπαθούμε νά προ
σφέρουμε στούς συνανθρώπους μας... Είμαστε 
χριστιανοί. Δέν άνήκουμε σέ καμία άλλη θρη
σκεία. Πιστεύουμε βαθιά στή θεία Φύση τού ’Ι- 
ησού Χριστού καί ένθαρρύνουμε τά μέλη μας νά 
προσεύχονται στόν Χριστό καί μέ τή βοήθειά 
Του νά βρούν τήν έσωτερική έπαφή με τό "Αγιο 
Πνεύμα, πού θά τούς οδηγήσει στήν αίώνια 
ζωή».

Παρόμοιες έπιστολές άπεστάλησαν πρόσφατα 
καί σέ διάφορους έκκλησιαστικούς παράγοντες 
άπό τούς ύπευθύνους της «'Αρμονικης Ζωης» 
καί άπό έπί μέρους στελέχη.

'Ή παραπάνω περικοπή θά μπορούσε άριστα 
νά έρμηνευτεί χριστιανικά. Τούτο θά γινόταν άν

δέν είχαμε γνώση τού πράγματος καί άγνοούσα- 
με τί έννοεί ο έπιστολογράφος κάτω άπό τούς 
όρους «χριστιανός», «Χριστός» καί «"Αγιο 
Πνεύμα».

'Ή κατανόηση τών όρων αύτών έναρμονίζεται 
μέ τή διδαχή τού γκουρού Σάι Μπάμπα άπό τό 
Πρασάντι Νίλαγιαμ της ’Ινδίας. Έτσι σέ έντυπο 
της κίνησης τού Νάτζεμυ, μέ τίτλο «'Ο Θεός 
είναι τώρα έδώ», άναφέρεται:

«’Αν κάποιος σάς ρωτήσει μέ μεγάλη σοβα
ρότητα πού μπορεί νά βρεί τόν Θεό, πείτε του 
ότι είναι έδώ, στό Πρασάντι Νίλαγιαμ. 'Οδη- 
γείστε τον νά έλθει σ’ αύτό τό μέρος καί νά μοι
ραστεί τή χαρά σας». Οί όπαδοί τού γκουρού 
αύτού ψάλλουν:

«Παραδοθεΐτε στόν Κύριο Σάι!
Λατρέψτε καί βάλτε στό μυαλό σας τά πό

δια του Γκουρου, γιατί είναι δύσκολο 
νά περάσετε, 

τόν ώκεανό τής ζωής καί του θανάτου... 
Παραδοθεΐτε στό Σίβα,
Παραδοθεΐτε στό Μπάμπα,
πού είναι _ μοναδική μορφή του ΟΜ».
« Ω  Γκουρου, ενσάρκωση τής 'Αγίας Τριά- 

δος...
Σωτήρα των Αδυνάτων...
Ω Σάι, Κύριε του σύμπαντος, 

είσαι ό ώκεανός τής συμπόνοιας καί του 
ελέους,

ω Σάι, Κύριε όλης τής Δημιουργίας...»
«ω Λωτόμορφε Κύριε σύ μαγεύεις τό νου, 
ω Σωτήρα τής Ανθρωπότητας, _ ενσάρκω

ση τής Αλήθειας...».
'Ή συνεργασία όρθοδόξων θεολόγων μέ τέ

τοιες ομάδες συντελεί ώστε νά αύξάνεται η σύγ
χυση άνάμεσα στούς άπλούς χριστιανούς καί 
ίδιαίτερα στούς νέους. Οί άποκρυφιστικές όργα- 
νώσεις φροντίζουν νά διαφημίσουν κατάλληλα 
τή συνεργασία αύτή. Αύτό γίνεται στή χώρα μας 
μέ τίς άποκρυφιστικές καί έξωχριστιανικές ομά
δες: Σαηεντόλοτζυ, πού μέ τίς όργανώσεις 
Narconon καί U-Man International προσπάθη
σε καί έν μέρει κατάφερε στό παρελθόν νά μπεί 
σέ κρατικά ίδρύματα καί νά λάβει «πιστοποιη
τικά κοινωνικης προσφοράς», μέ τόν 'Υπερβατι- 
κό Διαλογισμό τού γκουρού Μαχαρίσι Μαχές 
Γιόγκι, πού κατάφερε νά διδάσκεται στό πανε
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πιστήμιο Κρήτης άπό τόν υπεύθυνο της κίνησης 
στήν 'Ελλάδα, μέ τήν οργάνωση «'Αρμονική Ζω
ή» πού συνεργάζεται μέ ίδρύματα του ΠΙΚΠΑ, 
καί με άλλες παραθρησκευτικές οργανώσεις (Νέ
α ’Ακρόπολη, Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών 
Σπουδών, "Ομιλος Μελετών κ. ά.).

Δημόσιοι φορείς έκπροσωπουν μερικές φορές 
μία πολύ έπικίνδυνη θέση γιά νά δικαιλογήσουν 
τή συνεργασία τους με τέτοιες όμάδες. ’Ετσι ό 
Πρύτανης του Πολυτεχνείου κ. Νίκος Μαρκά- 
τος, σέ άπάντηση ’Ανακοινωθέντος της 'Ιεράς 
Συνόδου σχετικά μέ παρόμοια έκδήλωση πού φι
λοξένησε στό πολυτεχνείο δήλωσε:

«Τό πολυτεχνείο είναι άσυλο, ή ουσιαστική 
εννοια του όποίου είναι ή έλεύθερη διαπάλη 
ίδεών».

Προφανώς γιά τόν κ. Πρύτανη δέν εχει καμ- 
μία σημασία τό άν οί οργανώσεις τίς όποίες φι
λοξενεί χρησιμοποιουν στή προπαγάνδα τους γιά 
νά παρασύρουν άνύποπτους νέους μέ τό όνομα 
καί τή φωτογραφία του καθώς καί τό έντυ- 
πωσιακό έπιχείρημα: Συνεργαζόμαστε με τήν 
πρυτανεία του Πολυτεχνείου, τό όποίο φιλοξενεί 
έκδηλώσεις μας καί άναγνωρίζει τήν κοινωνική 
προσφορά μας!

Τί θά γινόταν άν λόγου χάρη ή μαφία οργα
νώσει μία έντελώς άθώα καί ένδιαφέρουσα έκδή- 
λωση γιά τή μελέτη ένός κοινωνικου προβλήμα
τος καί ζητουσε τό Ζάππειο Μέγαρο;

Οί όμάδες αυτές χρησιμοποιουν τή συνεργα
σία μέ προσωπικότητες καί έπίσημους φορείς 
γιά νά άποδείξουν πώς άναγνωρίζονται καί μ’ 
αυτόν τόν τρόπο ή σύγχυση μεγαλώνει.

Μερικές οργανώσεις προσπάθησαν νά μάς 
κατηγορήσουν ώς μισαλλόδοξους η άκόμη καί 
«ρατσιστές» έπειδή στήν Ε' Διορθόδοξη Συνδιά
σκεψη της Ναυπάκτου (1993) χαρακτηρίσθηκαν 
άσυμβίβαστες μέ τήν ’Ορθόδοξη πίστη καί δέν 
έδίστασαν νά κηρύξουν έναντίον μας άνίερο καί 
άνήθικο πόλεμο.

Οί όμάδες πού δυσφημουν όσους άσκουν ένα- 
ντίον τους κριτική καί προβάλλουν τήν κριτική

αυτή ώς άπειλή έναντίον της θρησκευτικης έλευ- 
θερίας τάσσονται μέ σφοδρότητα έναντίον της 
έλευθερίας του λόγου καί της ερευνας καί δέν 
άνέχονται καμμία συζήτηση πάνω στίς δοξασίες 
τους, στίς μεθοδεύσεις καί στίς τεχνικές τους.

Μερικοί έρευνητές, πού συμμετείχαν στή Συν
διάσκεψη του Wisconsin γιά τίς όλοκληρωτικές 
παραθρησκευτικές όμάδες (Cults) είχαν ηδη τήν 
έποχή έκείνη (1985) «έμπειρίες» άπό βάρβαρες 
προσωπικές έπιθέσεις, πού προφανώς άποσκο- 
πουσαν στό φίμωμά τους η στήν άποθάρρυνση 
άπό τήν ερευνα η άπό τή διατύπωση τών άπόψε- 
ών τους. Τέτοιες τακτικές όχι μόνο στρέφονται 
κατά της έλευθερίας της ερευνας καί της έλευθε- 
ρίας του λόγου, άλλά προσβάλλουν καί τήν έλευ- 
θερία της θρησκείας καί τόν κανόνα της ισότητας.

Σέ μία δημοκρατική Πολιτεία δέν υπάρχει ή 
δυνατότητα περιορισμου της θρησκευτικης έλευ- 
θερίας πέρα άπό έκείνο πού κατοχυρώνεται στά 
έπίσημα Συντάγματα τών δημοκρατικών χωρών. 
"Ομως τέτοιοι περιορισμοί υπάρχουν καί άναφέ- 
ρονται στήν κατοχύρωση τών άξιών καί έννόμων 
άγαθών, πού έπίσης είναι συνταγματικά κατοχυ
ρωμένα. Τέτοια άγαθά είναι ή έλευθερία του 
άλλου, ό γάμος, ή οίκογένεια, ή άνθρώπινη ζω
ή, ή άξιοπρέπεια, ό σεβασμός της προσωπικότη
τας του άλλου καί γενικά οί άξίες, έπάνω στίς 
όποίες θεμελιώνεται ό πολιτισμός μας («χρηστά 
ηθη», «δημόσια τάξη») καί οί δημοκρατικοί θε
σμοί.

Γι’ αυτό καί ή Πολιτεία εχει, όχι μόνο δικαί
ωμα, άλλά καί καθηκον, νά παρακολουθεί τίς 
έξελίξεις στήν κοινωνία, νά έπισημαίνει τυχόν 
κινδύνους, προερχόμενους άπό τίς όμάδες 
αυτές, νά προειδοποιεί τούς πολίτες γιά τούς 
κινδύνους αυτούς καί σέ δεδομένη στιγμή νά 
λαμβάνει μέτρα γιά νά προστατεύσει τά εννομα 
έκείνα άγαθά πού μέ βάση τή Συνταγματική έπι- 
ταγή υποχρεουται νά προστατεύσει. Αυτό, φυσι
κά, συμβαίνει ίδιαίτερα όταν άπειλείται ή προ
σωπικότητα νεαρών άτόμων καί άνηλίκων παι
διών.


