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(α' μέρος)

Ή καταφυγή πολλών πιστών στή μα
γεία, τό σατανισμό καί τά συμπαραμαρ- 
τούντα, η έντυπωσιακή αύξηση τών θυμά
των τέτοιων έπενεργειών, η προσέλευση 
στό έξομολογητήριο πολλών πού ζητούν 
βοήθεια γιά ν' απαλλαγούν η καί πληρο

1. Όμιλία πού πραγματοποιήθηκε στήν Ί. Μ. Σερρών 
καί Νιγρίτης, Νοέμ. 2009.

φορίες λόγω ύποσυνείδητης η συνειδητης 
ανησυχίας καί η έλλειψη ένημέρωσης ακό
μη καί στούς ίερατικούς κύκλους, τών βα
σικών παραμέτρων πού συνιστούν τά περί 
Σατανά καί μαγικού φαινομένου, ύπηρξε 
αφορμή γιά τήν παρούσα εισήγηση.

Είναι ένα πεδίο η σχέση μέ τόν πλησίον, 
όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά λαμβά
νει δραματική έκτροπή πολλές φορές καί

κή προσπάθεια διάβρωσης της Έκκλησίας 
καί όλων τών θρησκειών. Γι' αύτό τό σκοπό 
ϊδρυσε πολλές οργανώσεις καί διαθέτει τε
ράστια οικονομικά μέσα. Θεωρούμε απα
ραίτητο νά αναφερθούμε διεξοδικώτερα σ' 
αύτή τήν οργάνωση.

Τό 1985 ο Μούν ϊδρυσε τήν οργάνωση 
«Διεθνές Ιδρυμα Θρησκειών - IRF» μέ 
σκοπό νά διαβρώσει τά οικουμενικά καί 
οίκουμενιστικά κινήματα καί νά τά ύποτά- 
ξει στήν «Ένωτική Έκκλησία». Πρόεδρος 
αύτης της κίνησης είναι ο Chung Hwan 
Kwak, ένώ στό προεδρείο ανήκει καί ο John 
Maniatis.

Αύτή η οργάνωση, περιλαμβάνει με
γάλο αριθμό έπί μέρους οργανώσεων τού 
Μούν, πού έξυπηρετούν: α) τήν διάβρωση 
όλων τών χριστιανικών ομολογιών καί 
όλων τών θρησκειών καί β) τήν «ένότητα» 
κάτω από τήν ηγεσία τού Μούν μέ βάση 
τήν ίδεολογία της «Ένωτικης Έκκλησίας».

Ή κίνηση «New Era» είναι μία από αύ
τές τίς οργανώσεις γιά έντεταλμένους τού 
Μούν καί γιά χριστιανούς κληρικούς καί 
θρησκειολόγους. Στά πλαίσια συνεδρίων 
καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια
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έπηρεασμού η καί έξάρτησης αξιωματού- 
χων της Έκκλησίας, καθηγητών της θεο
λογίας καί άλλων παραγόντων. Άπό τά 
ηγετικά στελέχη αύτης της οργάνωσης 
αναφέρουμε τό όνομα τού Chung Hwan 
Kwak, τού M. Darrol Bryant καί τού Francis 
Clark.

Παρομοίους σκοπούς έπιδιώκουν καί οί 
οργανώσεις τού Μούν «Διεθνές Σεμινάριο 
γιά τήν Ένωτική Κίνηση - ISUM», «Διαθρη- 
σκευτικές Συνδιασκέψεις γιά Κληρικούς 
- ICC», «Θρησκευτική Ύπηρεσία Νεότη
τας - RYS», «Σεμινάριο Θεότητας Διεθνών 
Θρησκειών - YSWR», «Συνδιάσκεψη Παγ
κοσμίων Θρησκειών - AWR», «Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Θρησκειών - CWR» κ. ά.

Σέ έντυπα της RUS αναφέρεται πώς η 
κίνηση αύτή αποσκοπεί στήν πραγματική 
είρήνη «μέσω πνευματικης άσκησης της 
ανθρώπινης ύπηρεσίας». Νέοι πού συμ
μετέχουν στά προγράμματα της κίνησης 
πρέπει νά είναι αφοσιωμένοι «στά ίδανικά 
της κοινωνικης ύπηρεσίας καί της οίκουμε- 
νικης κατανόησης μέσψ διαθρησκευτικης 
καί διαπολιτιστικης έπικοινωνίας».

(Συνέχεια στό έπόμενο).
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σίγουρα, ή έλαττωματική, νοσηρή σχέση 
πρός τόν πλησίον μας, είναι λογικό έξαγό- 
μενο μιάς νοσηρής, μάλλον κίβδηλης, σχέ
σης μέ τόν έαυτό μας καί μέ τό Θεό.

Ό διάβολος είναι ό έπικεφαλής τών πο
νηρών πνευμάτων πού ξέπεσαν άπό τή 
Χάρη τού Θεού καί έπιδιώκουν τήν άπώ- 
λεια τών άνθρώπων. Είναι ον προσωπικό, 
άόρατο πού δρά ή έπιδρά, καθώς φανερώ
νεται στή δραστηριότητα τών δαιμόνων. Ό 
Ίησούς ήρθε γιά νά καταργήσει τόν κύριο 
τού θανάτου, δηλαδή τό διάβολο (Έβρ. 2,
14). Απελευθέρωσε δαιμονισμένους καί 
ίάτρευσε άσθενεις. Ό Λουκάς συνδέει τό 
πάθος τού Χριστού μέ τούς πειρασμούς 
(22, 53: όταν βρισκόμουν μαζί σας στό ίερό, 
δέν απλώσατε χέρι πάνω μου. Ήρθατε γιά 
νά μέ συλλάβετε νύχτα. Αύτή ή νύχτα πα- 
ραχωρήθηκε άπό τό Θεό γιά νά πετύχετε 
τό έγκληματικό σας σχέδιο). Στό σκοτάδι 
δηλαδή φανερώνει ό Σατανάς τήν έξουσία 
του καί στό σκοτάδι διαπράττονται συνή
θως οί άμαρτίες, στά κρυφά δηλαδή. Στόν 
Ίωάννη (13,30) δίνεται έμφατικά ή πληρο
φορία ότι ήταν νύκτα όταν πήγε ό Ίούδας 
νά προδώσει τό Χριστό. Νύχτα μαζεύονται 
συνήθως οί σατανιστές γιά τίς τελετουρ
γίες τους, νύχτα, συνήθως μέ πανσέληνο, 
δραστηριοποιούνται καί οί μάγοι.

Ό διάβολος χρησιμοποιει πονηρές με- 
θοδειες, δηλαδή παγίδες, τεχνάσματα καί 
δόλο (Β1 Κορ. 2, 11 / Έφεσ. 6, 11). Μετασχη
ματίζεται σέ άγγελο φωτός (Β1 Κορ. 11, 14). 
Τέκνα του ή άμαρτία καί τό ψεύδος (Ίω. 8, 
44), άλλά καί ό κάθε συνειδητά άμετανό- 
ητος. Οί άνθρωποι ρέπουν πρός τό κακό 
καί ό κόσμος όλος βρίσκεται μέσα στήν 
πονηρία (Α' Ίωά. 5, 19). Ή καθολικότητα 
τής άμαρτίας οφείλεται στό διάβολο. Αύ- 
τός στέκεται πίσω άπό κάθε άνθρώπινη 
άμαρτία καί μισει τόν άνθρωπο, ζητώντας 
διά παντός νά τόν καταστρέψει ώς άνέκα- 
θεν άνθρωποκτόνος (Ίωά. 8, 44). Αποτελει 
τό κέντρο τού κράτους τού θανάτου (Έβρ.

2, 14) καί τού κακού. Παρεμβαίνει μεταξύ 
Θεού καί άνθρώπων, προσπαθώντας νά 
έμποδίσει τή σωτηρία μας. Ή τάξη τών δαι
μόνων περιλαμβάνει τίς άρχές καί τούς κο
σμοκράτορες τού σκότους αύτού τού αίώνα 
(Έφεσ. 6, 12), τής έποχής μας. Αύτεξούσια 
δέν μπορει νά μάς πειράξει, όταν κάνουμε 
προσεκτική πνευματική ζωή καί φυλαγό
μαστε άπό τήν άμαρτία. Δέν έχει καμμία 
δύναμη έπάνω μας (Α' Ίωά. 5, 18), γιατί τό
τε ή ζωή τού Χριστού γίνεται καί δική μας 
ζωή, φανερώνεται καί στήν ψυχή καί στό 
σώμα μας. Ό άντίχριστος διάβολος θά νι- 
κηθει άπό τό έσφαγμένο άρνίο. Αύτός θά 
είναι ό δεύτερος θάνατός του, δηλ. ό αίώ- 
νιος χωρισμός του άπό τό Θεό καί τού ίδίου 
καί όσων τόν άκολουθήσουν (Αποκ. 20, 14).

Ό Σατανάς πειράζει τούς άνθρώπους 
μέ έπιθυμίες πονηρίας οί όποιες τούς βυθί
ζουν στόν ολεθρο, πρός ίκανοποίησή του, 
έπειδή ό ίδιος ώς πνεύμα άσαρκο δέν μπο
ρει νά τίς ίκανοποιήσει καί τίς ύλοποιει μέ
σω τού άνθρώπου (Τρεμπέλα, ύπόμνημα 
στό κατά Ίωάννη, σελ. 318-319). Ζητάει νά 
βλάψει τόν άνθρωπο σωματικώς μέ άσθέ- 
νειες, μύρια βάσανα, άκόμη καί διά σωμα
τικού θανάτου. Μπορει νά δημιουργήσει 
καί φυσικό πόνο όπως στή συγκύπτουσα 
(Λουκ. 13, 16) άπό φθόνο πρός τόν άνθρω
πο. Φθόνψ διαβόλου θάνατος είσήλθεν είς 
τόν κόσμον. Τό μισος του καί ή φθοροποιός 
διάθεση έναντίον μας έχει διάφορες μορ
φές καί δέν τερματίζεται στόν φυσικό θά
νατο, άλλά άγωνίζεται νά μάς παρασύρει 
σέ αιώνιο χωρισμό άπό τό Θεό (δεύτερος 
θάνατος).

Ό Χριστός έγινε άνθρωπος γιά νά κα
ταργήσει μέ τά έργα Του τόν διάβολο. Τά 
κείμενα τής Κ. Δ περιγράφουν διάφορες 
μορφές δαιμονισμού πού βλάπτουν τούς 
άνθρώπους σωματικά καί ψυχικά, ή άκόμη 
κυριαρχώντας στόν άνθρωπο, τόν καθι
στούν βλαπτικό κι έπικίνδυνο στούς άλ
λους (Ματθ. 8, 28, Μάρκ. 5, 12, Λουκ. 8, 26).
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Ή συγκύπτουσα πάσχει, ψυχικά όμως 
είναι ύγιής καί δέν έμποδίζεται από τίς 
πνευματικές της ύποχρεώσεις. Είναι κι 
αύτή παρούσα στή συναγωγή. Ό Χριστός 
αποκαλύπτει δαιμονική έπενέργεια σ' αύ
τή καί τήν θεραπεύει. Ή παρουσία Του 
κάνει νά ύποχωρεί ο Σατανάς καί ν' απο- 
δεσμεύονται τά θύματά του.

Ό Ματθαίος (12, 22) καί ο Λουκάς (11, 14) 
μιλούν γιά θεραπεία δαιμονιζόμενου τυ
φλού καί κωφού, όπως καί κωφού καί άλα
λου. Καί στίς δύο περιπτώσεις ο Χριστός 
έδιωξε τό δαίμονα μέ αποτέλεσμα ν' απο- 
κατασταθούν καί η όραση καί η ακοή καί η 
ομιλία τών ασθενών. Τό ϊδιο καί ο Μάρκος 
(7, 32) κάνει λόγο γιά τυφλό καί μογιλάλο 
πού θεραπεύτηκε από τό Χριστό. Σ' αύτές 
τίς περιπτώσεις οί παθήσεις τών ασθενών 
δέν έχουν φυσική τήν αίτία, αλλά αποτε- 
λούν έπιβολή τού δαίμονα.

Στό περιστατικό μέ τή Χαναναία καί τή 
θυγατέρα της (Ματθ. 15, 21-28) μέ τή φρά
ση «κακώς δαιμονίζεται» ο εύαγγελιστής 
ύπονοεί ψυχοσωματική ασθένεια βαρύ
τατη, από έπιβουλή τού δαίμονα, από τήν 
οποία η θυγατέρα «ίάθη» (15, 28).

Καί οί τρείς συνοπτικοί (Ματθ. 8, 28, 
Μάρκ. 5, 1-20, Λουκ. 8, 26-39) περιγράφουν 
τή συνάντηση τού Χριστού μέ τόν ένα η 
τούς δύο δαιμονιζόμενους στά Γάδαρα. 
Έδώ έχουμε περίπτωση κυριαρχίας ανθρώ
που από λεγεώνα ακαθάρτων πνευμάτων. 
Ό Λουκάς μάλιστα, γιατρός ο ϊδιος δέν μι
λάει γιά σωματική ασθένεια, αλλά γιά κυ
ριαρχία από ακάθαρτα πνεύματα. Ό δαι
μονισμένος βρίσκεται σέ οίκτρή κατάστα
ση. Έδώ δέν ομιλεί ο άνθρωπος απλώς ύπό 
τήν έπήρεια τού δαίμονος, αλλά οί ϊδιοι δι
αλέγονται μέ τόν Χριστό. Άναγνωρίζουν τή 
θεότητά Του, ομολογούν ότι μεταξύ τους 
δέν ύπάρχει σχέση καί τρέμουν τήν παν
τοδυναμία Του παρακαλώντας Τον νά μήν 
τούς βασανίσει. Οί δαίμονες κυριαρχούν 
έφ' όλης της ψυχοσωματικης ύποστάσεως

τού δυστυχούς ανθρώπου. Άν ήταν αύτός 
παράφρων η ψυχοσωματικά ασθενής, δέν 
θά μπορούσε νά έχει γνώση της θεανθρω- 
πότητας τού Χριστού καί νά τήν ομολογεί.

Ό Λουκάς αλλού (Πράξ. 16, 16) περι
γράφει μία παιδίσκη πού έχει πνεύμα 
πύθωνος, πνεύμα μαντικό. Έδώ ύπάρχει 
οργανική ύγεία αλλά ανελεύθερη ψυχή καί 
βούληση. Ή παιδίσκη χρησιμοποιεί καί τήν 
ψυχή καί τήν βούλησή της πού βρίσκονται 
ύπό δαιμονική κατοχή, γιά νά έξαπατά 
τούς ανθρώπους. Ό δαίμονας πού βρίσκε
ται μέσα της αναγνωρίζει τήν ίδιότητα 
τών αποστόλων, όχι γιά καλό, αλλά γιά νά 
προκαλέσει αναταραχή μέσα στήν πόλη 
έναντίον τού Παύλου. Μετά τό θαύμα, η 
μαντική ίκανότητα χάθηκε.

Σέ δύο περιπτώσεις ο Σατανάς χρησι
μοποιείται ώς τιμωρός; 1) στήν περίπτωση 
της αίμομιξίας, όπου κάποιος άμάρτησε 
μέ τήν μητριά του (Α' Κορ. 5, 5) καί όπου 
ο Παύλος προτρέπει τούς Κορινθίους νά 
συγκαλέσουν τήν Έκκλησία καί νά πα
ραδώσουν αύτόν πού άμάρτησε έτσι στό 
Σατανά, δηλαδή νά τόν αποκόψουν από 
τήν έκκλησιαστική κοινωνία ώστε νά σω
φρονιστεί. Σκοπός είναι η μετάνοιά του, η 
σωτηρία του. 2) Ό ϊδιος ο Παύλος (Β' Κορ. 
12, 7) αναφέρει, ότι ο Θεός παραχώρησε σέ 
άγγελο τού Σατανά νά τόν ταλαιπωρεί καί 
νά τόν κτυπάει καθημερινά, γιά νά μήν 
ύπερηφανεύεται λόγω τών πολλών απο
καλύψεων πού έλαβε. Τό είδος της παθήσε- 
ως τού Παύλου αποτελεί θεολογούμενο. Ό 
Παύλος μιλάει γιά οδυνηρή ασθένεια, τήν 
οποία συνδέει μέ τήν παρουσία σατανικού 
αγγέλου.

Δυστυχώς σήμερα, δέν είναι λίγες οί πε
ριπτώσεις πού οί άνθρωποι, συνάνθρωποί 
μας μάλιστα, καί δή καί ορθόδοξοι χριστια
νοί, καταφεύγουν στίς δαιμονικές/μαγικές 
πρακτικές μέ σκοπούς καί μεθόδους πού 
κρύβουν ίδιοτελείς ύπολογισμούς. Έπιθυ- 
μούν, έπηρεασμένοι από ένα έκκοσμικευ-
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μένο πνεύμα, μακριά άπό τόν άσκητικό 
χαρακτήρα τής Ορθοδοξίας, πρόσκαιρες 
έπιτυχίες, βελτίωση τής κοινωνικοοικονο
μικής τους θέσης, έκδικήσεις καί τιμωρίες 
έναντίον συνανθρώπων τους, άπονομή 
«δικαιοσύνης», έρωτες, διαλύσεις οικογε
νειών, προκλήσεις ψυχασθενειών, φθό
νων, φόνων, κ.λ.π.

Βέβαια μελετώντας κανείς τήν ίστορία 
τών μορφών τού μαγικού φαινομένου καί 
τών σατανιστικών πρακτικών άνά τούς 
αιώνες, διαχρονικά, βλέπει ότι καί στούς 
πρωτόγονους καί στήν άρχαία Έλλάδα, 
στούς χρόνους έπίσης τής Παλαιάς Διαθή
κης (Πέρσες, Αιγύπτιοι, Χαλδαιοι, λαοί τής 
Χαναάν), στούς έλληνιστικούς ρωμαϊκούς 
χρόνους, τό βυζάντιο καί τό δυτικό μεσαί
ωνα, μέ μικρές ή μεγάλες παραλλαγές, ή 
συνεργασία τών άνθρώπων μέ τά βύθια, 
σκότια πνεύματα είναι άειθαλέστατη καί 
πολύ καρποφόρα. Σέ έπίπεδο συγχρονίας 
ή σατανιστική/μαγική πρακτική έχει τρεις 
έπιμέρους λειτουργίες: τό ξόρκι ή μαγική 
έπωδή, τήν τελετή ή μαγική διαδικασία καί 
τήν κατάσταση έκείνου πού τήν άσκει, 
ό όποιος οχι σπάνια ύφίσταται διαδικασί
ες καθαρμού μέ σκοπό τήν άλλοίωση τής 
συνείδησής του, βλέπε Πυθία (νηστεία, 
εισπνοή καπνού, παραισθησιογόνα, τρα
γούδι, χορός κ.λ.π.).

Οί Κανόνες τής Εκκλησίας είναι αύ- 
στηρότατοι: ξα' τής ΣΤ' Οικουμενικής, 
κδ' τής έν Αγκύρ^, λστ' τής έν Λαοδικεί^ 
(πού προβλέπει καθαίρεση γιά κληρικούς 
πού κατασκευάζουν μαγικά, δεισιδαίμονος 
προελεύσεως φυλακτά), πγ'/ξε' τού Μ. Βα
σιλείου, γ' τού Νύσσης.

Οί μάγοι/σατανιστές πιστεύουν ότι όρι- 
σμένα μέρη τού σώματος έχουν μαγικές 
ιδιότητες, έπίσης όρισμένοι άριθμοί, γράμ
ματα, ήχοι καί ήμέρες. Άλλοτε ή θέλη
ση καί ή έπιμονή τους έπιδρούν μαγικά 
έπί τού άντικειμένου. Ή μεταβίβαση τής 
μαγικής δυνάμεως πραγματοποιειται έξ

έπαφής ή έξ άποστάσεως καί είναι θετική 
ή άρνητική, ή μέ χρήση άναλογίας (όπως 
λιώνει τό κερί νά λιώσει...). Έχει όμοιοπα- 
θητικό χαρακτήρα μέ τήν έννοια ότι ένα 
πράγμα παράγει ένα όμοιό του: π. χ. ένα 
καρφί στά μάτια μιάς κούκλας καθιστά 
τυφλό έκεινον πού παριστάνει ή κούκλα, 
ή τοποθετώντας τό όμοίωμα ένός βρέφους 
στή ρίζα ένός δέντρου έκβιάζεται ή καρπο
φορία του. Έχει καί μεταδοτικό χαρακτήρα 
μέ τήν έννοια τού νόμου τής συνάφειας: 
κατέχω μιά τρίχα άπ' τό κεφάλι κάποιου, 
σημαίνει ότι έπιδρώ άν θέλω σ' αύτόν άπό 
μακριά, διότι ή τρίχα καί τό κεφάλι έπειδή 
κάποτε ήρθαν σέ έπαφή, βρίσκονται έκτο- 
τε σέ μιά συμπαθητική σχέση. Μιά μαγική 
άντίληψη: μετά τή θεία Κοινωνία νά πάρω 
μιά... τρίχα πάνω άπό τό ράσο τού γέροντα 
γιά εύλογία!

Γιά τούς έπιστήμονες θά πούμε πώς ή 
μαγεία θεωρειται νηπιακή φάση τής έπι- 
στήμης, μιά μορφή συσχετισμού συνειρμι
κών παραστάσεων, μέ συνεκτική λογική, 
άλλά έσφαλμένα θεμέλια. Αύτοί οί συνειρ
μοί έφαρμόζονται σέ λάθος πραγματικό
τητες. Γι' αύτό καί ή μαγεία χαρακτηρίζε
ται άπό τό Friedrich Heiler ώς παρεκτρεπό- 
μενη φυσική.

Υπάρχουν πολλά εϊδη μάγων, σύμφωνα 
μέ μιά παλαιότερη κατηγοριοποίηση:

1) ΜΑΝΤΕΙΣ: λέγονται αύτοί πού μέ τήν 
παλάμη (παλαμοσκόποι) ή μέ λεκάνες ή 
καί μέ θυσίες (π.χ. πετεινών) νομίζουν ότι 
προβλέπουν τό μέλλον. ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΣ, 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΣ έπίσης.

2) ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΙ: ονομάζονται οί γη- 
ραιότεροι, σεβασμιότεροι καί σοφότεροι 
τών μάντεων.

3) ΝΕΦΟΔΙΩΚΤΕΣ: παρατηρούν τό σχή
μα τών νεφών κατά τή δύση καί άναλόγως 
προλέγουν τό μέλλον, διώκουν έπίσης τά 
νέφη μέ τή βοήθεια δαιμόνων γιά νά βρέ
ξει ή νά ρίξει χαλάζι, άλλού (βλ. εύχές Άγί- 
ου Κυπριανού).
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4) ΓΗΤΕΥΤΕΣ: στά ξόρκια τους ανακα
τώνουν καί ψαλμούς τού Δαυίδ, ονόματα 
άγίων, της Παναγίας κ.λ.π.

5) ΓΟΗΤΕΣ: θρηνούν γοερά πάνω απ' τά 
μνήματα έπικαλούμενοι τούς δαίμονες γιά 
νά παραλύσουν κάποιον, νά τόν τυφλώ
σουν, κουφάνουν η αρρωστήσουν, ακόμη 
καί ίσοβίως. Υποτίθεται ότι «βγάζουν νε
κρούς» από τόν Άδη, βλέπουν φαντασιώ
σεις στούς τάφους, τούς ανοίγουν καί καί
νε τούς «βρυκόλακες».

6) ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΙ: φτιάχνουν φυλαχτά, 
τά τυλίγουν μέ μεταξωτή κλωστή καί γρά
φουν μέσα έπικλήσεις δαιμόνων.

7) ΛΕΥΚΟΙ ΜΑΓΟΙ: έπικαλούνται δαίμο
νες τάχατες γιά καλό.

8) ΕΠΑΟΙΔΟΙ: τραβούν τούς δαίμονες μέ 
έπωδές καί καλέσματα, πιάνουν τά φίδια 
μέ τά χέρια τούς χωρίς νά τούς δαγκώνουν, 
δένουν τά αντρόγυνα. Κατά τό Λευϊτικό 
(κεφ. 27) πρέπει νά λιθοβολούνται.

9) ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ.
10) ΦΑΡΜΑΚΟΙ: μέ μαγική τέχνη κατα

σκευάζουν φαρμακερά ποτά γιά νά θανα
τώσουν κάποιον, νά σκοτίσουν τόν έγκέ- 
φαλό του η νά τόν έλκύσουν στήν αγάπη 
τους.

11) ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΟΙ: παρατηρούν τό πέ
ταγμα τών πουλιών, πιστεύουν σέ μοίρα, 
τύχη, συναπαντήματα, ποδαρικά, καλές/ 
κακές μέρες (είδικά τίς Τρίτες), νεραϊδικά, 
καλλικαντζάρους, φαγούρες χεριών-μύ- 
της, βουητά αύτιών, παίξιμο ματιού γιατί 
κάποιον θά δούν η θ' ακούσουν, σφάζουν 
πετεινούς σέ θεμελιώσεις οϊκων η άλλων 
κτιρίων κ.λ.π.

12) ΟΝΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΣ.
13) ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΕΣ η ΝΕΚΡΟΜΑΝ

ΤΕΙΣ: χαρακτηριστική περίπτωση νεκρο
μάντη στό βίο τού Αγίου Ίωάννου τού 
Θεολόγου ήταν ο μάγος Κύνωψ, ο οποί
ος έκαμε σημεία καί τέρατα φανταστικά, 
«έβγαζε» «ψυχές πεθαμένων» από τή θά
λασσα, έξαφανιζόταν ο ϊδιος κ.λ.π. Πλα

νούσε ομαδικώς όλα έκείνα τά πλήθη, 
γιατί μέ τή θέλησή τους τόν πίστεψαν, τού 
έδωσαν τήν καρδιά τους, μέ αποτέλεσμα 
νά τούς πλανήσει καί νά έκλαμβάνουν τά 
φανταστικά γιά πραγματικά. Ό Άγιος Ίω- 
άννης όμως, φωτισμένος καθώς ήταν από 
τό Θεό, κατάλαβε τήν ομαδική πλάνη τους 
καί στό τέλος τόν έριξε στή θάλασσα τόν 
Κύνωπα, πραγματικά βεβαίως.

Ό Χρηστος από τό Γάζωρο Σερρών είναι 
χαρακτηριστική περίπτωση πνευματιστή. 
Γνωστός σέ όλη τήν Έλλάδα καί στή Σιάτι
στα βεβαίως.

Κάποτε 8 παιδάκια ηλικίας 13-14 έτών, 
μαζεύτηκαν ύπό τήν πίεση καί προτροπή 
ένός έξ' αύτών στό σπίτι του, τάχατες γιά 
νά δούν τηλεόραση, νά παίξουν, νά μελε
τήσουν κ.λ.π. Έκεί έπιχείρησαν πνευματι- 
στικό πείραμα, θέλησαν νά καλέσουν «τό 
νεκρό πνεύμα τού παππού» του έν ονόματι 
τού διαβόλου, δηλαδή σατανολατρεία. Άπ' 
ό,τι απεδείχθη αργότερα, οί γονείς τού παι
διού αύτού, συχνά συμμετείχαν σέ πνευ- 
ματιστικές συγκεντρώσεις, γιά τίς οποίες 
μιλούσαν μπροστά στό παιδί. Κάθισαν 
γύρω-γύρω, πιάστηκαν απ' τά χέρια, άνα
ψαν κεριά καί ένα παιδάκι, ο Νικολάκης, 
ξάπλωσε στή μέση του κύκλου. Κλείνουν 
τά μάτια, τό παιδί πού οργάνωσε όλ' αύτά 
κι έδινε τίς οδηγίες ώς μέντιουμ, ένδιάμεσο 
δηλαδή, κάνει τήν έπίκληση. Ό Νικολάκης 
βρέθηκε στόν αέρα. Έν' άλλο παιδί, ένιωσε 
ένα ψυχρό ρεύμα αέρα πάνω του κι άνοιξε 
τά μάτια του. Μόλις είδε τό Νικολάκη στόν 
αέρα, φώναξε: Χριστέ μου! Παναγία μου! 
Βοήθεια! Τίς κουβέντες δηλαδή πού άκουγε 
κι αύτό στό σπίτι του από τούς γονείς του. 
Μέ τήν κραυγή σπάνε πολλά πράγματα 
μέσα στό δωμάτιο, καπνός, βρώμα καί τό 
παιδάκι τό ύπερυψωμένο πέφτει μέ πάτα
γο κάτω· αύτό τό παιδάκι από δαιμονικό 
τρόμο βουβάθηκε. Τό 1989 βρέθηκε στό 
πετραχήλι τού πνευματικού, όπου καί τού 
διαβάστηκαν έξορκισμοί. Καί μιά λεπτο-
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Κάθε φορά, κατά τίς μεγάλες έορτές 
τής Εκκλησίας μας, οί άσπονδοι καί όρ- 
κισμένοι έχθροί Της σκαρώνουν καί άπό 
ένα «πυροτέχνημα», προκειμένου νά προ- 
καλέσουν πλήγμα κατά τού αιώνιου καί

τού κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητού

άναμφισβήτητου κύρους Της. Θλιβεροί καί 
συνάμα φθονεροί ρυπαρογράφοι, οί όποι
οι αύτοαποκαλούνται «έπιστήμονες» καί 
«έρευνητές», παίρνουν ώς θέμα κάποια 
δυσνόητα χωρία άπό τήν Άγία Γραφή,

μέρεια: όλα τα παιδάκια πού συμμετειχαν 
στό πείραμα ύπέστησαν νευρικό κλονισμό, 
έκτός άπό έκεινο πού κάλεσε σέ βοήθεια τό 
Χριστό καί τήν Παναγία!

Κι όλ' αύτά στήν πατρίδα μας πολύ πρίν 
τόν Χάρι Πότερ!

14) ΚΛΗΔΟΝΕΣ: έκ τού καλώ. Γίνονται 
στά νησιά συνήθως κατά τήν έορτή τού Γε- 
νεσίου τού Προδρόμου καί προμαντεύουν 
τύχες καί ριζικά, άνάβουν πυρκαγιές καί 
τίς πηδούν.

15) Οί ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΟΙ έπίσης, όταν 
έπιτηδεύονται στήν έξαπάτηση τού κό
σμου, γίνονται οργανα τού διαβόλου, κα
λούνται καί έντερομάντεις.

16) ΗΠΑΤΟΣΚΟΠΟΙ: μαντεύουν άνα- 
τέμνοντας τά σπλάχνα τών ζώων. Άλλοι 
πάλι μαντεύουν μέ κριθάρι, μέ κουκιά, 
χύνοντας κάρβουνα, φυσούν, φτύνουν, χα- 
σμουριώνται, ξεματιάζουν κ.λ.π.

17) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ: πιστεύουν σέ θρη
σκευτικές άντιλήψεις καί συνήθειες, κατά
λοιπα πρωτόγονων φόβων καί συνηθειών 
Λαϊκής πίστεως κ.λ.π. χωρίς νά στηρίζον
ται στήν έπίσημη έκκλησιαστική πράξη. 
Ή δεισιδαιμονία βέβαια, συναντιέται σέ 
όλο το μήκος καί τό πλάτος τών μαγικών/ 
σατανικών συνηθειών.

18) ΠΥΡΟΒΑΤΕΣ: περπατούν ξυπόλη
τοι πάνω σε άναμμένα κάρβουνα, χωρίς

νά καίγονται, κατά τήν έορτή τών Άγίων 
Κωνσταντίνου καί Έλένης, κρατώντας τίς 
εικόνες τους καί κραυγάζοντας άναρθρα, 
ή πίστη τους είναι έντονη άλλά άρρω- 
στημένη, όδηγούνται στήν έκσταση καί 
τήν αισθητηριακή άπάθεια μέ τή βοήθεια 
τής αύθυποβολής καί τής αύστηρής προ
ετοιμασίας, πράγμα πού συναντιέται καί 
στούς γιόγκι. Ή Εκκλησία μας καταδικά
ζει τή συνήθεια αύτή ώς μαγική καί είδω- 
λολατρική.

19) ΒΑΣΚΑΝΟΙ: έκπέμπουν έντονη ήλε- 
κτρομαγνητική άκτινοβολία άπό τά μάτια 
τους σέ κάποιον πού ζηλεύουν, φθονούν 
ή θαυμάζουν άρρωστα, μέσω τής όποίας 
αύτός παθαίνει κάποιο άτύχημα. Στήν 
ούσία πρόκειται γιά δαιμόνιο φθόνου κυ
ρίως, τό όποιο βλάπτει πρόσωπα, ζώα, άν- 
τικείμενα. Συχνά, τά άποτελέσματα αύτά 
δέν τά έπιδιώκει συνειδητά ό βάσκανος. 
Τά «μάτια» πάλι, σκόρδα, πέταλα, ρόδια 
καί τά ξεματιάσματα μέ νερό, άλάτι, κάρ
βουνο, λάδι κ.λ.π., άπορρίπτει ή Εκκλησία 
μας ώς έμπνεύσεις πονηρών πνευμάτων 
τά όποια προξενούν καί τή βασκανία. Γιά 
τή βασκανία ύπάρχει ειδική εύχή πού δι
αβάζεται μόνον άπό ίερεις στούς πάσχον- 
τες, στούς όποίους συνιστάται καί καθαρή 
έξομολόγηση.

(Τό τέλος στό έπόμενο).
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