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ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟ;

Ό  σύγχρονος κόσμος βρίσκεται- κυρι-ολε- 
κτι-κά βουτηγμέ-νος σέ- μία απίστευτη κατά
σταση πνευματι-κης κατάπτωσης. Ή  πνευματι-- 
κότητα του σημερι-νου ανθρώπου είναι- συνώ
νυμη μέ- τόν άποκρυφι-σμό καί όλόκληρο το 
φάσμα του νοσηρου μυστι-κι-σμου, ό όποιος 
εκφράζεται- μέ- πληθώρα συγκεκρι-μέ-νων ρευ
μάτων καί όμάδων. Ή  πηγή του αποκρυφι-- 
σμου είναι- κοι-νή καί οί ποι-κίλες όμάδες, συγ- 
κοι-νωνουντα δοχεία, τά όποια δέ-χονται- καί 
παρέ-χουν αποκρυφι-στι-κό ύλι-κό.

Δυο τέ-τοι-α ρεύματα, από τούς κυρι-ότε- 
ρους έκφραστέ-ς του αποκρυφι-σμου παγκο- 
σμίως, είναι- τό νεοπαγανι-στι-κό καί νεοσατα- 
νι-στι-κό φαι-νόμενο. Έπι-σταμέ-νη μελέ-τη της 
ιστορίας τους, τών αρχών καί τών έπι-δι-ώξε- 
ών τους αποδει-κνύει- πώς τά δύο αυτά μεγέ-- 
θη, όχι- μόνο σχετίζονται- μεταξύ τους, αλλά 
είναι- οί δυο οψει-ς του ίδίου νομίσματος. 
Πρόκει-ται- γι-ά ενα καί τό αύτό κίνημα μέ- δυο 
μορφέ-ς, δι-ότι- ταυτίζονται- σχεδόν άπόλυτα 
σέ- όλες τίς θεωρητι-κέ-ς καί πρακτι-κέ-ς τους 
έκφάνσει-ς. Προέ-ρχονται- άπό τήν ίδι-α μήτρα, 
τήν άρχαία ειδωλολατρία καί ύπηρετουν 
τούς ίδι-ους σκοπούς. Δέ-ν είναι- τυχαίο ότι- καί 
τά δύο αύτά φαι-νόμενα άνήκουν στο άπο- 
κρυφι-στι-κό πλέ-γμα τών όμάδων της «Νέας 
Έ ποχης» καί είναι- άπό τούς πι-ό φανερούς 
καί γνήσι-ους έκφραστέ-ς του ύδροχοϊκου, νε-

s S 1οεποχίτι-κου πνεύματος.
Άμφότερα στηρίζονται- στο πνευματι-στι-- 

κό καί άποκρυφι-στι-κό ύπόβαθρο τών θεοσο- 
φι-κών άρχών. Άλλωστε η μυστηρι-ώδης θεο- 
σοφι-κή δοξασία περί «Μεγάλης Ιεραρχίας» 
καί «Μεγάλης Λεύκης Αδελφότητας» είναι 
η βάση πάνω στήν όποία οίκοδομήθηκε η πί-
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στη σέ- θεούς καί δαίμονες στούς σύγχρονους 
και-ρούς. Αύτέ-ς τίς θεοσοφι-κέ-ς οντότητες 
λατρεύουν καί οί μέ-ν καί οί δέ-. Τά τελετουρ- 
γι-κά τους είναι- πι-στά άντίγραφα άρχαίων 
παγανι-στι-κών μυστηρι-ακών τελετουργι-ών2.

Πρόδρομοι- του συγχρόνου άποκρυφι-στι-- 
κου κι-νήματος ύπηρξαν οί πρωτεργάτες του 
ρομαντι-σμου καί του νεωτερι-σμου του 19ου 
αιώνα, οί όποιοι-, ώς γνωστόν, έμφορουνταν 
άπό σαφείς φυσι-ολατρι-κέ-ς καί άρα φι-λοπα- 
γανι-στι-κέ-ς πίστει-ς. Άπό τόν Τζον Μίλτων, 
ώς τόν Ουγκώ καί τόν Πώ-λ Βαλερύ ύμνουν 
τό Σατανά «ώς προμηθεϊκόν αντάρτην, είς 
τον όποιον επιβιώνει ή άρχαία τραγική 
ώραιότης»3. Ό  δι-αβόητος D. A. F. de Sade, ό 
όποιος είχε θεοποι-ήσει- τή φύση (φυσι-ολάτρης 
παγανι-στής), περι-γράφει- μέ- λεπτομέ-ρει-ες σα- 
τανι-στι-κά οργι-α της έποχης του άπό όμοϊ-δεά- 
τες του. Μέ-σα στίς δι-αβόητες Hell Fire Clubs 
(Λέ-σχες της Φωτι-άς της Κόλασης) μαζί μέ- τόν 
άποκρυφι-σμό καί τή μαγεία, καλλι-εργήθηκε
c s C S 4υπέ-ρμετρα ό παγανι-σμος.

Ό  θεμελι-ωτής του παγκόσμι-ου νεοσατα- 
νι-στι-κου κι-νήματος Αlister Crowley (1875
1947), ήταν άποδεδει-γμέ-να καί παγανι-στής. 
Τό 1899 έντάχθηκε στο ροδοσταυρι-κό τάγμα 
Golden Dawn (Χρυσή Αύγή), τό όποιο άπο- 
δεδει-γμέ-να προωθουσε τόν παγανι-σμό, όπου 
μυήθηκε στον άποκρυφι-σμό καί τή μαγεία. 
Ό  δάσκαλός του, Allan Benett, τόν μύησε 
στά άνατολι-κά παγανι-στι-κά θρησκεύματα 
καί τόν άνατολι-κό έσωτερι-σμό. Παράλληλα, 
ήταν θι-ασώτης του αίγυπτι-ακου παγανι-σμου. 
Στά 1904 στο Κάϊ-ρο καί ύστερα άπό μία 
μαγι-κή παγανι-στι-κή τελετουργία, παρουσι-ά- 
στηκε στον ύπνο του ό δαίμονας Aiwass, μέ-
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κεφάλι- γερακι-ου, ώς ό θεός Ρά, ό όποιος του 
αποκάλυψε τό σατανι-στι-κό «Βιβλίο τοΰ Νό
μου της Νέας Έποχης», κατά παρότρυνση 
του αιγυπτι-ακου θεου Ό ρ ο υ 5. Ό  Crowley 
λάτρευε τό σατανά στο πρόσωπο του θεου 
Σατούρνου (Κρόνου) καί ό πι-ό αγαπη-μέ-νος 
ύμνος του ήταν ό «"Υμνος στον Πάνα» τόν 
όποιο είχε συνθέ-σει- ό ίδι-ος καί τόν όποιο 
έψαλλαν «είς τον σατανιστικον ναόν του, εν 
Λονδίνω»6. Ξεκάθαρος παγανι-στής! Τό ίδι-ο 
καί ό αποκρυφι-στής καί φίλος του Crowley, 
Eugen Grosche (1888-1954), ιδρυτής της σα- 
τανι-στι-κης οργάνωσης Fraternity  Saturni 
(Άδελφότητα του Κρόνου), λάτρευε τό Σατα
νά ώς τόν ξεπεσμέ-νο «θεό» Κρόνο.

Δι-αβάζουμε σέ- έναν από τούς υμνους της: 
« ^ γ ιε  Saturnus σέ επικαλούμαι. Ά.γιε Κρό
νε σέ τιμάμε. ^ γ ιε  Saturnus σέ προσκυνά
με!»7. Υπάρχουν έπίσης σαφείς μαρτυρίες 
ότι- ό Crowley σχετι-ζόταν καί μέ- τόν ναζι-στι-- 
κό παγανι-σμό. «Συνδεόταν μέ τον Χίτλερ 
μέσω τρίτων, πού ήταν μέλη τοΰ μαγικού 
τάγματος τοΰ Ναζισμοΰ»8. Οί απίστευτες μυ- 
στι-κι-στι-κέ-ς έκδηλώσει-ς του ναζι-στι-κου κόμ
ματος είχαν αναμφίβολα τή σφραγίδα του 
νεοσατανι-στι-κου μοντέ-λου του Crowley.

Ό  ιδρυτής του νεοσατανι-σμου Anton 
LaVey (1930-1997) ξεκίνησε από τήν περι-θω- 
ρι-ακή φι-λοπαγανι-στι-κή οργάνωση «Sexual 
Freedom League» (Λίγκα γι-ά τή σεξουαλι-κή 
έλευθερία) τών χίπι-ς της Καλι-φόρνι-ας τή 
δεκαετία του 1950. Είναι- γνωστέ-ς οί φυσι-ο- 
λατρι-κέ-ς καί φι-λοπαγανι-στι-κέ-ς πρακτι-κέ-ς 
αυτών τών «έπαναστατι-κών» περι-θωρι-ακών 
όμάδων. Μαζί μέ- τή μάγι-σσα σύζυγό του 
Diane (Άρτεμη-) καί τόν δι-αβόητο αποκρυ- 
φι-στή Kenneth Anger, ό LaVey ίδρυσε στίς 
30-4-1966 τήν «Ordo Templis Satanis», τήν 
Εκκλησία του Σατανά καί είσήγαγε τόν 
σατανι-σμό στο Hollywood. Τά λατρευτι-κά 
τυπι-κά της καί οί έορτέ-ς έχουν σαφέ-στατες
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παγανι-στι-κέ-ς καταβολέ-ς. Μεταξύ τών άλ
λων, στίς «έκκλη-σίες» του Σατανά γίνονται 
έπι-κλήσει-ς παγανι-στι-κών θεοτήτων, όπως 
τών ίνδουϊστι-κών Κάλι καί Σίβα, του Πλού- 
τωνα, του Μολώ-χ κ.λπ.9 Τά αγάλματα καί 
οί παραστάσει-ς του Μπαθομέτ είναι- πανο- 
μοι-ότυπα αντίγραφα τών αγαλμάτων του 
αρχαι-οελλη-νι-κου θεου Πάνα. Γι-ά πολλούς, 
ό ίδι-ος ό Πάνας λατρεύεται- ώς Σατανάς στίς

/  ^  /  /  ç .  s r - l  /  Cσατανι-κέ-ς λατρευτι-κέ-ς συνάξει-ς. Επίση-ς ο 
Πάνας θεωρείται- κύρι-α θεότη-τα στήν μαγι-κο- 
παγανι-στι-κή W-icca10.

Ή  ση-μερι-νή «ίέ-ρει-α» της «εκκλησίας τοΰ 
Σατανά», στήν πόλη- San Jose (Σάν Ζοζέ-) της 
Καλι-φόρνι-ας, Μάργκαρετ Γουένλ δη-λώνει 
γουϊκανή νεοπαγανίστρι-α. Τό ίδι-ο καί ό δι-α- 
βόη-τος Άγγλος μάγος καί παγανι-στής Gerald 
Gardner (1884-1964) υπηρξε ό συνδετι-κός 
κρίκος μεταξύ νεοπαγανι-σμου καί νεοσατα- 
νι-σμου. Ο Gardner είναι- ό πρωτεργάτη-ς της 
αναβίωση-ς του αρχαίου Κέ-λτι-κου παγανι-- 
σμου καί ό ιδρυτής του νεοδρυϊ-δι-σμου καί 
του γουϊ-κανι-σμου. Το 1940 μυήθη-κε στον 
σατανι-σμό καί τή μαγεία από τή γη-ραι-ά μά- 
γι-σσα Dorothy Chutterburch καί τό 1946 
είχε συνδεθεί μέ- τόν αρχι-σατανι-στή Alister 
Crowley, ό όποιος τόν έχρι-σε τι-μη-τι-κό μέ-λος 
της μυστι-κι-στι-κης σατανι-στι-κης αδελφότη-τας 
«Ordo Templi Orientis» (O. T. O.), της όποί- 
ας ιδρυτής ήταν ό Crowley καί της όποίας ό 
παγανι-στής G ardner υπηρξε γι-ά λίγο και-ρο 
αρχι-ερέ-ας τη-ς.

Ό  παγανι-στής Gardner θαύμαζε τόν σα- 
τανι-στή Crowley καί έπη-ρεάστη-κε έντονα 
από αυτόν. Ύπό τήν έπίδρασή του έγραψε 
τό 1949 τό βιβλίο «Hign Magic’s Aid» (Βοή- 
θη-μα υψη-λης μαγείας), πού περι-εϊχε μαγι-κέ-ς 
τελετουργίες στον κερασφόρο θεό Πάνα. 
Τό 1951 ίδρυσε δι-κή του αδελφότη-τα, όπου 
έφάρμοζε τίς αποκρυφι-στι-κέ-ς πρακτι-κέ-ς του 
Crowley. Τό 1953 μύη-σε στήν αδελφότη-τά 
του τή δι-αβόη-τη- αποκρυφίστρι-α Doreen

9. Χ. Τσι-άκα, μνη-μ. εργο, σελ. 269.
10. ww w.geocities.com/artofwise/Wicca.html
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Valiente, μέ- τήν όποία δι-αμόρφωσαν καί συ
στηματοποίησαν τή λεγόμενη γκαρντερι-ανή 
παράδοση, δηλαδή τήν αναβίωση του αρχαί
ου δρυϊ-δι-κου παγανι-σμου καί τής μαγι-κοπα- 
γανι-στι-κής Wicca. Τό 1954 έξέ-δωσε αλλο 
βιβλίο γι-ά τήν έξέ-λι-ξη τής μαγείας, μέ- τίτλο: 
«Witchcraft Today» (Ή μαγεία σήμερα), το 
όποιο είναι- η συστηματοποίηση στήν ουσία 
του δρυϊ-δι-κου καί γουϊ-κανι-κου νεοπαγανι-- 
σμου. Γι-ά του λόγου τό αληθέ-ς, βασι-κό δόγ
μα τής Wicca είναι- ότι- η «θρησκεία (καί η) 
μαγεία... (άποτελοΰν) ένωση»11. Τό Γδι-ο καί 
ό βορει-οευρωπαϊ-κός νεοπαγανι-σμός Azatru 
είναι- κυρι-ολεκτι-κά βουτηγμέ-νος στή μαγεία 
καί τόν αποκρυφι-σμό12.

Μετά τό θάνατό του Gardner τό εργο 
του συνεχίζει- ό Raymond Buckland (Ρεϊ-μόν 
Μπάκλαντ)13. Καθορι-στι-κό ρόλο στή δι-αμό-ρ- 
φωση του αποκρυφι-στι-κου νεοπαγανι-σμου 
επαι-ξε καί ό δι-αβόητος μάγος σατανι-στής 
Alexander Sanders, ό όποιος δι-αμό-ρφωσε, 
παράλληλα μέ- τήν γκαρντερι-ανή νεοπαγανι--

✓ S Ç· S \ S ✓στι-κή παράδοση, τή λεγομενη αλεξανδρι-νή. 
Στά 1979 η μάγι-σσα - σατανίστρι-α από τήν 
Καλι-φόρνι-α Στάρχοουκ εγραψε τό μπέ-στ 
σέ-λερ «Ό Σπειροειδης Χορός: Μιά Αναγέν
νηση τής Αρχαίας Θρησκείας τής Μεγάλης 
Θεάς», μι-ά συστηματι-κή παρουσίαση τών 
γουϊ-κανι-κών παγανι-στι-κών τελετουργι-ών, 
τό όποιο εκαμε πολύ μεγάλη εντύπωση στούς 
αναγνώστες του δυτι-κου κόσμου καί συνέ-δε- 
σε τόν σατανι-σμό μέ- τόν Κέ-λτι-κο νεοπαγανι-- 
σμό.

Υπάρχουν καί αλλα στοι-χεια πού φανε
ρώνουν τή στενή συνάφει-α νεοπαγανι-σμου 
καί νεοσατανι-σμου. Οί γεμάτες πάθη καί εγ- 
κληματι-κέ-ς πράξει-ς παγανι-στι-κέ-ς θεότητες δέ- 
δι-αφέ-ρουν σέ- τίποτε από τά σατανι-κά κακο- 
ποι-ά πνεύματα. Ας θυμηθουμε εκείνο τό γρα- 
φι-κό του ψαλμωδου ότι- «πάντες οι θεοί τών 
εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95, 5). Σέ- όλα τά πα-

11. Στο Γδι-ο.
12. http://el.wikipedia.org
13. http://www.geocities.com/artofwise/WiccaHistory.html

γανι-στι-κά πάνθεα είναι- εμφανής η δαι-μονι-κή 
υφή τών παγανι-στι-κών θεοτήτων. Έ στω  γι-ά 
παράδει-γμα οί Κέ-λτι-κες θεότητες, οί όποιες 
είχαν προκαλέ-σει- φρίκη στούς Ρωμαίους καί 
στούς Έλληνες. Ό  άρχαιος Έλληνας συγ- 
γραφέ-ας Λουκι-ανός μάς δι-έ-σωσε πολύτι-μες 
πληροφορίες γι-ά τό ποι-όν τών άγρίων καί 
αίμοδι-ψών δρυϊ-δι-κών θεοτήτων!

Τό ασβεστο μίσος κατά του άληθι-νου 
Τρι-αδι-κου Θεου, του Σωτήρος Χρι-στου, τής 
Εκκλησίας, τών Χρι-στι-ανών είναι- τό κοι-νό- 
στοι-χειο νεοπαγανι-σμου καί νεοσατανι-σμού, 
καθώς καί τό αθλι-ο καί βρώ-μι-κο όπλοστάσι-ό- 
τους. Απλή σύγκρι-ση τής «The Satanic Bib
le» του LaVey μέ- τά γραπτά τών νεοπαγανι-- 
στών άποδει-κνύει- ταυτότητα δοξασι-ών καί 
άπόψεων.

Κοι-νέ-ς είναι- καί οί περί ηθι-κής άντι-λή- 
ψει-ς τους, οί μαγι-κέ-ς τελετουργίες τους, οί 
μαγι-κέ-ς τελετέ-ς καθαρμου καί άποκήρυξης 
του αγίου Βαπτίσματος, οί εορτασμοί τών 
ηλι-οστασίων καί ίσημερι-ών, η άχαλίνωτη σε- 
ξουαλι-κή ελευθερία, καθώ-ς καί ό σεξι-σμό-ς 
στά τελετουργι-κά τους οργι-α. Κοι-νά είναι 
καί τά σύμβολά τους, όπως τό πεντάκτι-νο 
αστρο, τό όποιο γι-ά τούς Κέ-λτες παγανι-στέ-ς 
άντι-προσωπεύει- τή θεά Morrigan. Πάνω άπ’ 
όλα κοι-νό- στοι-χειο είναι- η άπολυτοποίηση 
του έγωκεντρι-σμου καί τής έπι-βολής τής άτο- 
μι-κής ή όμαδι-κής δύναμης καί θέ-λησης καθώ-ς 
καί η έωσφορι-κή άντίληψη ότι- ό ανθρωπος 
είναι- θεό-ς.

Ή  αμεση σχέ-ση νεοπαγανι-σμου - νεοσατα- 
νι-σμου φαίνεται- ξεκάθαρα καί άπό- τά εξής 
άξι-οπρό-σεκτα στοι-χεια: Τό- πρώτο είναι- ό κοι-- 
νό-ς έορτασμό-ς τής έτήσι-ας σατανι-στι-κής εορ
τής H-alloween, ή Samh-ain (Σαμέ-ϊ-ν) τή νύχτα 
τής 31ης Όκτωβρίου πρό-ς 1η Νοεμβρίου, άρ- 
χαία παγανι-στι-κή δρυϊ-δι-κή εορτή, όπως καί 
αλλη άρχαία εορτή του Κέ-λτι-κου δρυϊ-δι-σμου 
B-alefire (εορτή τής φωτι-άς). Τό- δεύτερο είναι 
πι-ό- σημαντι-κό-. Πολλέ-ς νεοπαγανι-στι-κέ-ς όμά- 
δες εορτάζουν τήν εορτή B-altane (Μπαλτέ-ϊ-ν) 
ή Walb-urg-isnach-t (Βαλμπούργειος Νύχτα),
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ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ

-Οί «μάρτυρες του Ιεχωβά» δέ-χονται- δι-ά- 
φορες δι-δασκαλίες αίφνι-δι-αστι-κά, πού πολ- 
λέ-ς άνατρέ-πουν προη-γούμενες, όλες όμως σάν 
«πνευματι-κή τροφή». Αυτά συμβαίνουν συνή
θως κατά τούς μηνες Μάϊ-ο καί Όκτώβρι-ο. Φυ- 
σι-κά αυτό δέ-ν γίνεται- κάθε χρόνο, όμως εάν 
μελετήσουμε ολο τό σκη-νι-κό της εται-ρίας θά 
δι-απι-στώσουμε οτι- αυτό γίνεται- κάθε φορά 
πού η «Σκοπι-ά» εχει- πτώση- στή δι-άθεση- τών

τής κ. ’Άννας Μπονρδάκον, μέλους τοϋ Δ.Σ. τής Π.Ε.Γ.

εντύπων τη-ς, δη-λαδή, κάτι- δέ-ν πάει- καλά με 
τό «εργο» η εχει- μείωση- τών οπαδών τη-ς. Ά λ
λες φορέ-ς οί δι-δαχέ-ς αυτέ-ς είναι- δελεαστι-κέ-ς, 
άλλοτε άπει-λη-τι-κέ-ς καί μέ- τον χαρακτήρα του 
επείγοντος. Πολλέ-ς άπό αυτέ-ς, εκτός του ότι 
είναι- εκτός άγίας Γραφης είναι- καί παράδοξες. 
Αυτή είναι- η πλέ-ον επι-ει-κής λέ-ξη-.

Θά παρουσι-άσουμε έλάχι-στες άπό αύτέ-ς, 
σάν ενα μι-κρό δείγμα, άπό κείμενα της έται-ρί-

κατά τήν όποία, όπως πι-στεύουν, «λύνονται 
όλες οι μαγικές δυνάμεις»14. Έλλη-νι-κή άρ- 
χαι-όθρη-σκη- όμάδα έπέ-λεξε (τυχαία;) νά εξαγ
γείλει- τό καταστατι-κό τη-ς, νά καθορίσει- τούς 
«ιερούς» τη-ς νόμους, καί νά συστήσει- τό τελε- 
τουργι-κό τη-ς κατά τή «Βαλμπούργειο νύχτα 
της 30ης Απριλίου, πρό-ς 1η Μαίου 2005». 
Γι-ά όσους δέ- γνωρίζουν, «Βαλμπούργειος νύ
χτα» η «Μπαλτέϊν» είναι- η μεγαλύτερη- σατα- 
νι-στι-κή εορτή, κατά τήν όποία εορτάζεται- το 
φρι-κτό γεγονός της συστάσεως της «Σατανι- 
στικης Εκκλησίας», κατά τή νύχτα της 30η-ς 
Άπρι-λίου 1966 στήν Καλι-φόρνι-α τών ΗΠΑ 
άπό τό δι-αβόη-το Anton LaVey!15 Ιδού μι-κρό 
άπόσπασμα άπό δη-μοσι-ευμέ-νο κείμενο της 
όμάδας αύτης: «οι νόμοι περί καθαρό-τητος 
των ιερών ναών τίθενται τελετουργικώς εν 
ίσχύ καί θεωροΰνται δημοσίως γνωστοί εκ 
της Βαλμπουργείου νυκτό-ς τοΰ τρέχοντος
sx »16έτους»!

Παραξενευόμαστε όταν δι-άφοροι- νεοπα- 
γανι-στι-κοί κύκλοι- άποκη-ρύσσουν μέ- βδελυγ
μία τόν συσχετι-σμό τους μέ- τόν σατανι-σμό, 
φτάνοντας μάλι-στα στο ση-μεϊο νά καταλο-

14. Χ. Τσι-άκα, μνη-μ. εργο, σελ. 266.
15. Στο ίδι-ο, σελ. 261.
16. www.heratic.astrologicon.com

γίζουν στο Χρι-στι-ανι-σμό τήν ευθύνη- γι-ά 
τήν πίστη- στήν ύπαρξη- του Σατανά. Μήπως 
άγνοουν τά παραπάνω στοι-χεϊα; Πάντως, 
σύμφωνα μέ- τόν Μπωντλαίρ «Τό- ώραιό-τερο 
τέχνασμα τοΰ Σατανά είναι νά μάς πείθει 
οτι δέν υπάρχει»!17

Δέ- χρει-άζεται- νομίζω μεγαλύτερη- προσπά- 
θει-α νά άποδείξουμε τή στενή σχέ-ση- νεοπα- 
γανι-σμου καί νεοσατανι-σμου. Ό  σύγχρονος 
άποκρυφι-σμός εχει- όνομα, καλείται- «Νέα 
Έποχη»18. Τό όραμά τη-ς είναι- η έδραίωση- 
της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» σέ- όλο τόν 
κόσμο, τήν όποία άποκαλουν οί «άρχαι-ολά- 
τρες» «Παγκό-σμια Συνεργασία Απόλυτα 
Αναγκαία»19 καί κάποι-οι- άλλοι- «Παγκό-σμια 
Δημοκρατία Όλυμπισμοΰ»20. Άπώτερος στό
χος τη-ς είναι- ό άφανι-σμός άπό προσώπου 
γης του Χρι-στι-ανι-σμου καί η άντι-κατάστασή 
του μέ- τήν (υπό δη-μι-ουργία) έφι-αλτι-κή καί 
τερατώδη- Πανθρη-σκεία, όπου στή θέ-ση- του 
Άλη-θι-νου Τρι-αδι-κου Θεου θά λατρεύεται 
ό Σατανάς, στά πρόσωπα τών δαι-μονι-κών 
παγανι-στι-κών θεοτήτων!

17. Θ. Η. Ε., τομ. 10, στ. 1195.
18. www.ppu.gr/greek/newage_gr/
19. www.nea-acropoli-heraklio.gr
20. http://users.Forthnet.gr/ath/olympismos/

14

http://www.heratic.astrologicon.com
http://www.ppu.gr/greek/newage_gr/
http://www.nea-acropoli-heraklio.gr
http://users.Forthnet.gr/ath/olympismos/

