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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη την τρίτη περίπτωση τύπου Σατανισμού, τον 

Ερασιτεχνικό Σατανισμό, (βλ., στο φάκελό σας κείμενα φωτοτυπιών που 

σας έχουν δοθεί) που είναι ταυτισμένος με μια ορισμένη νεανική 

συγκρητιστική υποκουλτούρα των δεκαετιών ’80 και ΄90, να κάνετε μια 

έρευνα στο διαδίκτυο γι’ αυτόν. Αξιολογώντας το υλικό που θα συλλέξετε 

να απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα: 

 Γιατί οι νέοι, συνήθως, είναι επιρρεπείς σε τέτοιες μορφές ζωής; 

  

 

Οι νέοι, ανέκαθεν, συναρπάζονταν από το άγνωστο, όπως στην προκειμένη 

περίπτωση ο Σατανισμός, αυτή η λατρευτική πίστη ή γενικότερα στάση ζωής, 

που έχει ως επίκεντρο το Διάβολο. Δημιουργήθηκε μέσα από την ιουδαϊκή και 

χριστιανική παράδοση. Στην ουσία είναι ο ίδιος ο Διάβολος, ο έσχατος αντίπαλος 

του Θεού. 

      Από την έρευνά μου, κυρίως στο Διαδίκτυο, συμπέρανα ότι αρκετοί νέοι 

δεν έχουν ενημερωθεί σωστά γι’ αυτό το ζήτημα ή και καθόλου. Άλλοι έχουν 

εσφαλμένη αντίληψη, άλλοι το χλευάζουν και το υποτιμούν και άλλοι δεν 

γνωρίζουν τίποτε. Αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Πρέπει να γίνει 

σωστή ενημέρωση για το θέμα, έτσι ώστε κάθε νέος να ξέρει να προφυλαχτεί ή 

αν μπλέξει με μια τέτοια ομάδα, να μιλήσει σε κάποιον, να μπορέσει να ξεφύγει, 

προκειμένου να μην προβεί σε ανήθικες και άσεμνες πράξεις, ή ακόμα χειρότερα 

να γίνει το θύμα αυτών τον πράξεων. 

      Άνθρωποι που πιστεύουν στο Σατανισμό και λατρεύουν το Διάβολο, 

πλησιάζουν νεαρά άτομα τα οποία, είτε είναι φοιτητές, άρα ζουν σε ένα 

καινούργιο γι’ αυτούς περιβάλλον και δεν έχουν κοντά τους ανθρώπους δικούς 

τους οικείους, είτε είναι νέοι άνθρωποι χωρίς δουλεία, είτε είναι έφηβοι. Οι 

Σατανιστές στοχεύουν, γενικά, σε νέα άτομα, άπειρα, που έχουν πολλές 

φιλοδοξίες. Με τη δικαιολογία ότι θα τα βοηθήσουν στο νέο τους ξεκίνημα ή ότι 

και εκείνοι έχουν κοινές φιλοδοξίες, τα προσελκύουν, κάνουν πλύση εγκεφάλου 

χωρίς εκείνα να το αντιλαμβάνονται, τα φανατίζουν και στο τέλος τα μυούν 

στην ομάδα κάνοντάς τα θύματα του Σατανά. 

        Όπως προανέφερα, εκτός από νέους φοιτητές, έχουν βάλει στόχο τους 

εφήβους και τους ανθρώπους που έχουν κάποια χόμπι, κάποια πάθη. Για 

παράδειγμα, στην εφηβεία υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι υποτιμημένα από το 

σχολείο, τις παρέες και τους γονείς. Αυτά τα αδύναμα άτομα είναι στόχος των 

Σατανιστών. Επίσης νέοι οι οποίοι έχουν πάθος με τη μουσική, το χορό, τον 

αθλητισμό, τη μόδα κλπ. Σε όλους αυτούς στοχεύει ο Σατανισμός. Νέοι αδύναμοι, 

παθιασμένοι, έφηβοι, φοιτητές, πλούσιοι ή φτωχοί, θέλοντας να 



πραγματοποιήσουν αυτά που ονειρεύονται, να γίνουν οι ισχυροί, δημοφιλείς, να 

μην είναι πια ασήμαντοι, πείθονται από τα λόγια των Σατανιστών και δέχονται 

τη πλύση εγκεφάλου που τους κάνουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν 

συναισθήματα, λογική, ηθική, ευαισθησία και συνείδηση. Απαξιούν τη ζωή. 

Έχουν γίνει αιχμάλωτοι από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ξοδεύουν πολλά χρήματα, 

ότι έχουν και δεν έχουν, κάνουν άσεμνες, ανήθικες, εγκληματικές πράξεις, 

καταστρέφουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην αρχή ακολουθούν για να πετύχουν, 

δήθεν αυτά που θέλουν και καταλήγουν να μην έχουν δική τους βούληση, να 

γίνονται πειθήνια όργανα του κακού.  

 

         

  

  

      

 


