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Εἶναι γνωστό ὅτι γιά κάθε χριστιανό καί γιά κάθε λογικό ἄνθρωπο, 

ἡ ναζιστική ἰδεολογία ὕπηρξε μία ἀπό τίς πλέον ἐγκληματικές καί 
εἰδεθχεῖς ἰδεολογίες πού γνώρισε ἡ παγκόσμια ἱστορία. Τόν ἴδιο ὅμως 
ἐγκληματικό καί ἀπαίσιο χαρακτήρα ἔχει καί ὁ νεοσατανισμός πού 
ἀποτελεῖ τήν πλέον φρικτή, ἀποκρουστική και ἐπικίνδυνη ἔκφραση 
καταστροφικῆς λατρείας (destructive cults). 

Εἶναι γνωστή στήν ἔρευνα ἡ σχέση τοῦ Χίτλερ καί ἄλλων στελεχῶν 
τοῦ Ναζιστικοῦ καθεστῶτος μέ διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους καί 
πρακτικές. Δυστυχῶς ἡ ἴδια σχέση μεταλλαγμένη συνεχίζεται καί μετά τό 
τέλος τοῦ ἐγκληματικοῦ καί αἱμοσταγοῦς ναζιστικοῦ μορφώματος μέχρι 
τίς ἡμέρες μας, καθώς πολλά στοιχεῖα τῆς ναζιστικῆς ὑποκουλτούρας 
ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπό διάφορες νεοσατανιστικές ὀργανώσεις. 

Στό ἄρθρο μας αὐτό θά ἐπισημάνουνε, ἀναφέροντας ὁρισμένα 
ἀντιπροσωπευτικά παραδείγματα, τήν σχέση πού ὑπάρχει σήμερα 
ἀνάμεσα στή ναζιστική ἰδεολογία καί ὑποκουλτούρα μέ νεοσατανιστικες 
ὀργανώσεις. Πῶς, δηλαδή, ὁρισμένες ὀργανωμένες ἐκφράσεις τοῦ 
νεοσατανισμοῦ σχετίζονται μέ τήν ἐγκληματική ναζιστική κοσμοθεωρία 
και ἰδεολογία. 

Στήν ἱστορική ἀφετηρία τους οἱ διάφορες νεοναζιστικές ὀργανώσεις 
δανείστηκαν ὑλικό ἀπό ἀποκρυφιστικούς χώρους καί παρήγαγαν 
φανταστικά ἔργα καί λαϊκά διηγήματα συνδεδεμένα μέ τή ναζιστική 
ὑποκουλτούρα. Στή συνέχεια, ὅμως, διάφορες νεοσατανιστικες 
ὀργανώσεις, πού ὅπως καί ἄλλες ἀκραῖες ἀποκρυφιστικές κινήσεις 
ἀρέσκονται νά ἀποκαλοῦνται ὡς «Τάγματα ἤ Ναοί», ἄντλησαν ὑλικό καί 
ἐμπνεύστηκαν ἀπό τή ναζιστική ἰδεολογία.  

Ὁ Anton Szandor Lavey (1930-1997), ὁ ἱδρυτής τῆς λεγόμενης 
«Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» (Church of Satan), ὑπῆρξε ὁ πρῶτος πού κατά 
τρόπο ἀπροκάλυπτο  ἐμπνεύστηκε ἀπό τή ναζιστική ὑποκουλτούρα καί 
υἱοθέτησε τελετουργικό γιά τήν ὀργάνωσή του προερχόμενο ἀπό 
ναζιστικές πηγές. Ἡ πρακτική τοῦ δανεισμοῦ ναζιστικῶν συμβόλων, 
ἰδεῶν καί τελετουργικοῦ θά εἰσαχθεῖ γρήγορα καί σέ ἄλλες σατανιστικές 
ὀργανώσεις. 

Τή δεκαετία τοῦ 1970 θά ἀκολoυθήσει τήν ἴδια πρακτική ὁ Michael 
Aquino, ὁ ἱδρυτής τῆς σατανιστικῆς ὀργάνωσης «Temple of Set», ἐνῶ τήν 
ἴδια περίοδο θά χρησιμοποιήσει ὑλικό ἀπό τή ναζιστική ὑποκουλτούρα 
γιά τό δικό της τελετουργικό ἡ σατανιστική ὀργάνωση «Οrder of the 
Trapezoid». 
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 Τήν ἴδια πρακτική, στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, θά ἐφαρμόσει 
καί στήν Ἀγγλία ἡ νεοσατανιστική κίνηση «Order of Nine Angles» πού 
ἔχει στενή σχέση μέ τό βρεττανικό νεοναζιστικό χῶρο. 
 Στίς δύο τελευταῖες δεκαετίες τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα πάνω ἀπό 12 
ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις θά χρησιμοποιοῦν ναζιστικό συμβολισμό καί 
μεθόδους προπαγάνδας.Ἕνας μεγάλος ἀριθμός τέτοιων κινήσεων θά 
συνεργάζεται καί θά συστεγάζεται κάτω ἀπό τή διεθνῆ νεοναζιστική -
σατανιστική ὀργάνωση ὀμπρέλλα «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» (White 
Order of Thule). Ἡ ἐν λόγῳ σατανιστική – ναζιστική ὀργάνωση ἱδρύθηκε 
τό 1994 ἀπό τόν Kerry Bolton (Ψευδώνυμο: Faustus Scorpius). Ὁ ἱδρυτής της 
ὑπῆρξε γιά ἕνα χρονικό διάστημα ὁ ἡγέτης τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος τῆς 
Νέας Ζηλανδίας. Ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ ἀκροδεξιοῦ κόμματος παραιτήθηκε 
τή δεκαετία τοῦ 1980 γιά νά ἀσχοληθεῖ κατά τρόπο πιό συστηματικό μέ 
τόν ἀποκρυφισμό καί μάλιστα μέ τήν πλέον φρικτή καί ἀκραία μορφή του 
πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.  

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐνασχόλησής του μέ τήν πλέον σκληρή 
μορφή τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ὑπῆρξε τό 1992 ἡ δημιουργία τῆς νεοναζιστικῆς 
σατανιστικῆς ὀργάνωσης «Order of the Left Hand», ἡ ὁποία 
μετονομάστηκε τό 1994 σέ «Ordo Sinistra Vivendi ». 

Τήν ἴδια χρονιά ὁ Kerry Bolton σέ συνεργασία μέ πολλούς 
ἐκπροσώπους τοῦ νεοναζιστικοῦ σατανισμοῦ ἀπό διάφορες χῶρες τῆς 
ὑφηλίου θά ἱδρύσουν τή διεθνῆ νεοναζιστική – σατανιστική ὀργάνωση 
«Βlack Order» (Μαῦρο Τάγμα), ἡ ὁποία τό 1997 θά ἀλλάξει ὀνομασία καί 
θά υἱοθετήσει τή σημερινή ὀνομασία της «Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» 
γιά νά διακριθεῖ ἀπό μία ἄλλη ρατσιστική ὀργάνωση στίς Η.Π.Α. πού θά 
φέρει τήν ἴδια ὀνομασία. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ ὀνομασία 
«Λευκό Τάγμα τῆς Θούλης» παραπέμπει εὐθέως στήν ἀνάλογη 
γερμανική ρατσιστική καί ἀποκρυφιστική ὀργάνωση τοῦ μεσοπολέμου μέ 
τήν ὁποία εἶχαν συσχεστιστεῖ πολλά στελέχη τοῦ ναζιστικοῦ χώρου. 

Τό 1997 ἡ ἐπίσημη ἕδρα τῆς ἐν λόγῳ νεοσατανιστικῆς ναζιστικῆς 
ὀργάνωσης μεταφέρθηκε στό Richmond τῆς Virginia τῶν Η.Π.Α. 
Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕνα διεθνές δίκτυο νεοναζί σατανιστῶν πού 
δραστηριοποιεῖται στίς χῶρες: Μεγάλη Βρεττανία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ἰταλία, Σουηδία, Φινλανδία, Αὐστραλία, Νέα Ζηλανδία καί Η.Π.Α. 

Ναζιστικά στοιχεῖα συναντᾶ κάποιος σήμερα σέ περιοδικά, 
διαδικτυακούς τόπους, μικρούς ἐκδοτικούς οἴκους, περιθωριακά 
συγκροτήματα μουσικῆς τοῦ σατανιστικοῦ χώρου πού ἀποτελοῦν τήν 
πλέον φανερή ἀπόδειξη γιά τό πῶς ἡ ἐγκληματική ναζιστική ἰδεολογία 
εἶναι παροῦσα καί ἔχει μπολιάσει τήν πλέον ἀκραία καί σκοτεινή, 
σύγχρονη καταστροφική λατρεία πού εἶναι ὁ νεοσατανισμός.  
 
*Σημείωση: Γιά τή σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου βασιστήκαμε στά 
κάτωθι: α) Guido und Michael Grandt, Schwarzbuch Satanismus, 1996, β) 
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A.Ottens – R. Myer, Satanism: Rumor, Reality, and Controversy, 1998, γ) 
J.M.Greer, The Element Encyclopedia of Secret Societies, 2006. 


