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ὍὍὍ λλλ οοο ιιι       σσσ τττ όόό ννν       
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ἀἀἀ γγγ ῶῶῶ ννν ααα       
κκκααατττάάά       τττοοοῦῦῦ       ἀἀἀρρρχχχ ιιιμμμάάάγγγοοουυυ    

 
 

φοῦ οἱ νεοεποχῖτες πανηγύ-
ρισαν μέ τή βράβευση τοῦ 
σατανιστικοῦ φιλανδικοῦ ρόκ 

συγκροτήματος στή Γιουροβίζιον 
τῆς Ἀθήνας  καί ἀφοῦ βλέπουν οἱ 
ἀντίχριστοι τήν ἔλλειψη πνευματι-
κῆς ἀντίστασης ἐκ μέρους τῶν λε-
γομένων ὀρθοδόξων κληρικῶν καί 
λαϊκῶν, προχωροῦν τώρα óÝ íÝá 
ἐðßäåéîç ôῆò "äýíáìçò" ôῆò óá-
ôáíéêῆò "ÍÝáò Ἐðï÷ῆò".  

Φέρνουν στήν Πατρίδα μας ôü 
David Copperfield, τόν ὁποῖο δια-
φημίζουν ὡς τόν ðéü ðïëõâñáâåõ-
ìÝíï ìÜãï ὅëùí ôῶí ἐðï÷ῶí, ὡς 
"Μάγο τῆς Χιλ ιετ ίας" ,  πού ἔχει τό 
δικό του ἀστέρι στό Χόλλυγουντ,  
πού ἔχε ι  χριστε ῖ  " Ἱππότης τῶν 
Γραμμάτων καί τῶν Τεχνῶν" ἀπό 
τή Γαλλική Κυβέρνηση, πού ἔχει 
βραβευτεῖ ἀπό τή Βιβλιοθήκη τοῦ 
Κογκρέσου ὡς "Ζωντανός θρύ-
λος",   πού εἶναι  ὁ ìüíïò ìÜãïò 
πού ἔχει ἀπεικονιστεῖ  σέ γραμμα-
τόσημα ἕξι χωρῶν  καί ὁðïῖïò 
äéáèÝôåé ôÞ ìåãáëýôåñç óõëëï-
ãÞ ἐöåõñÝóåùí ìáãå ßáò  πού 
ὑπῆρξε ποτέ σέ ὁλόκληρη τή γῆ... 
êáß ðïý êÜíåé ðïëëÜ "èáýìáôá" !.. 

π.χ. πετάει στόν ἀέρα, ἐξαφανίζει 
ἄτομα μεταφέροντάς τα ἀλλοῦ, ἔχει 
ἐξαφανίσει  μπροστά στά μάτια 
χιλιάδων θεατῶν ἀεροπλάνο, τό 
ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας κ.ἄ.!.., ἔχει 
περάσει μέσα ἀπό τό Σινικό τεῖ-
χος!... καί ἔ÷åé ðïõëÞóåé ôÜ ðå-
ñéóóüôåñá åἰóéôÞñéá ἀπό ὁποιο-
δήποτε ἄλλο καλλιτέχνη!... 

Φέρουν, λοιπόν, οἱ ἀντίχριστοι 
νεοεποχῖτες τόν ἑβραῖο ἀρχιμάγο, 
ãéÜ íÜ ðáñáðëáíÞóåé ôÞ íåïëáßá 
ìáò ìÝ ôü ìÞíõìá ὅτι ἐκτός ἀπό 
τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν καί τούς 
Ἁγίους, ὑπάρχουν καί  οἱ  μάγοι 
(σάν τό Χάρυ Πότερ, κ.ἄ.) πού κά-
νουν "θαύματα"  καί ὅτι ἐκτός ἀπό 
τή Θεϊκή δύναμη ὑπάρχει  καί  ἡ 
δαιμονική δύναμη τῶν μάγων... 

Å ἶíá é  íôñïðÞ ìáò íÜ ἔñèåé 
ἐäῶ ὁ ἀñ÷éìÜãïò êáß íÜ èñéáì-
âåýóåé μαζί του ὁ διάβολος στήν 
Ἑλλάδα μας, τή χώρα τῆς Παναγί-
ας, τῶν Ἁγίων καί τῆς Ὀρθοδοξίας, 
τῆς μόνης ἀληθινῆς Θεϊκῆς Πίστης. 

Ôß ðñÝðåé íÜ êÜíïõìå ; 
Ἰδού ἕνα παράδειγμα ἀξιο-

μίμητο ἀ πό  τ ούς  Ὀρθοδ όξ ους  
μα ύρ ο υς  ἀδ ελφ ο ύς  μας : 
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έ γ α ς  ε ἶ σ α ι, Κ ύ ρ ι ε, καί 
θαυµαστά τά ἔργα Σου», 

ðïý ἐðéôåëå ῖò óôßò øõ÷Ýò ôῶí ἀí-
èñþðùí óôÜ ðÝñáôá ôῆò ãῆò. 

ñü ëßãïõ êáéñïῦ å ἴäáìå óôïýò 
äñüìïõò  ô ῆò  ðüëçò  ôïῦ Êï-

ëïõÝæé (Êïãêü) íÜ êñåìïῦí ìåãÜëá 
ðáíþ μέ τό μήνυμα ὅτι κάποιος 
μεγάλος μάγος καλοῦσε  ὅëïõò 
ôïýò ἀíèñþðïõò êáß êõñßùò ôïýò 
ἀóèåíå ῖò  νά συγκεντρωθοῦν êáß 
íÜ ðñïóåõ÷çèïῦí ãéÜ íÜ ôïýò èå-
ñáðåýóåé. ÌÜèáìå ἀêüìç ὅôé ὁ ἐí 
ëüãῳ ìÜãïò å ἶ÷å îáíáðåñÜóåé ἀðü 
ôÞí ðåñéï÷Þ ôü 1984, ὁðüôå ἔêáíå 
ôïýò ἀññþóôïõò äῆèåí êáëÜ, ἀëëÜ 
ôÞí ἑðüìåíç ἡìÝñá ἐπανέρχονταν 
στά ἴδια ἤ χειροτέρευαν...  

äῶ, óôÞí ἈöñéêÞ, ôÝôïéåò å ἰäÞ-
óåéò (ãéÜ øåõôïèáýìáôá) êÜ-

íïõí μεγάλη ἐντύπωση êáß ὁ êü-
óìïò ôñÝ÷åé êáôÜ ÷éëéÜäåò óôïýò 
øåõäïäáóêÜëïõò. ÓôÞí ἀñ÷Þ óêå-
öôÞêáìå í ’ ἀíôéäñÜóïõìå ìÝ äõíá-
ìéêü ôñüðï, ὀñãáíþíïíôáò êÜðïéá 
ἐêäÞëùóç. ÃñÞãïñá ὅìùò ἀöÞóáìå 
ôÞ óêÝøç, ãéáôß, ὅðùò ìᾶò  óõì-
âïýëåøå  êá ß  ὁ  Ἐðßóêïðüò ìáò , 
âñÞêáìå ὅôé ὁ καλύτερος τρόπος 
ἀ ν τ ί δ ρ α σ ή ς  μ α ς  θ ά  ἦ τ α ν  ἡ  
π ρ ο σ ε υ χ ή .    

áëÝóáìå , ëï éðüí , ôïýò ×ñé-
óô éáíïýò ôῆò ðåñéï÷ῆò íÜ ἔñ-

÷ïíôáé êÜèå ìÝñá óôü íáü ôïῦ  
Ἁãßïõ Ãåùñã ßïõ   êáß  τήν ὥρα ἀκρι-
βῶς πού ὁ μάγος θά ἄρχιζε ôü 
ðñüãñáììÜ ôïõ, ἐìå ῖò íÜ êÜíïõìå 
ôÞí  ÐáñÜêëçóç óôÞí Ðáíáã ßá êáß 
íÜ äéáâÜæïõìå ôïýò ἐîïñê éóìïýò .  

ôóé, êÜèå ἀðüãåõìá ἐðß ìßá 
ἑâäïìÜäá, ἐíῶ ï ἱ ×ñéóôéáíïß 

å ἴìáóôáí óõãåíôñùìÝíïé óôü Íáü, 
ë ßãï ðéü ðÝñá ἡ ðüëç ôñáíôáæü-
ôáí ἀðü ôßò ἄãñéåò öùíÝò ôïῦ ìÜ-
ãïõ. Ï ἱ ἀêñïáôÝò óõíÝññåáí êáôÜ 
ἑêáôïíôÜäåò, ἀλλά τά "θαύματα" 
αὐτή τή φορά δέν γινόταν!.. Ὁ 
êüóìïò ἄñ÷éóå íÜ äõóðéóôå ῖ  êáß 
ἀãáíáêôéóìÝíïé ὅëïé ἔöåõãáí.  

Íáüò  ìáò ἦôáí  ãåìᾶôïò  ἀðü 
ðéóôïýò êÜèå ἀðüãåõìá. Ἦταν 

συγκινητικό νά βλέπεις τούς πι-
στούς  γονατιστούς νά ψέλνουν  
ôÞí ðáñÜêëçóç êáß ìÝ êáôÜíõîç íÜ 
ðáñáêïëïõèïῦí ôïýò ἐîïñêéóìïýò. 

Þí ôåëåõôáßá ἡìÝñá- ὕóôåñá 
ἀðü ðÜñá ðïëëÝò ä éáìáñôõ-

ñ ßåò- ἐμφανίστηκε ἀγανακτισμέ-
νος ὁ μάγος καί λέει óôïýò óõã-
êåíôñùìÝíïõò ìÝ ìåãÜëç ἀðïñßá : 
«Π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  μ ο ῦ  σ υ μ β α ί ν ε ι  
αὐτ ό  ôü ðñᾶãìá , íÜ ìÞí å ἰóáêïý-
ïíôáé ïἱ ðñïóåõ÷Ýò ìïõ. Ἀδυνατῶ 
νά ἑρμηνεύσω τό συμβάν. Ôüóåò 
ðñïóåõ÷Ýò  ã éÜ  ôüóåò  ìÝñåò  êáß 
ô ßðïôå .  Áὐôü ìüíï óôÞí ðüëç ôïῦ 
ÊïëïõÝæé ìïῦ  óõíÝâçêå» ! ! ! 

ἱ προσευχές ôῶ í  ἁðëῶ í  êá ß 
ôáðåéíῶí ἐêå ßíùí ἀíèñþðùí 

óôüí  Ὀñèüäïîï  Íáü  ἐμπόδισαν 
τό μάγο óôßò äüëéåò ἐíÝñãåéÝò ôïõ 
êáß ἔöõãå ἀãáíáêôéóìÝíïò!. . 

 ( Ð åñ é ïä é êü :  "ÐÜíôá  ôÜ  ἔèí ç " ,   
ô å ῦ ÷ .  5 3 , 1 9 9 5 ) .     
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ò ôïýò ìéìçèïῦìå, λοιπόν, καί 
ἐμεῖς καί παίρνοντας ὡς ὅπλα 

τή θερμή Πίστη, τήν πύρινη καθα-
ρή προσευχή, τήν ταπείνωση, τή 
νηστεία, κάθε ἀρετή καί τήν ἀποχή 
ἀπό κάθε ἁμαρτία καί πονηρία, ἄò 
äþóïõìå ἥóõ÷á êáß åἰñçíéêÜ ôÞ 
ìÜ÷ç ôῆò Ὀñèïäïîßáò  ἐναντίον 
τῆς ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς. 

Κρατῆστε τ ίς ἡμερομηνίες τοῦ 
προγράμματος τοῦ ἀρχιμάγου ἤ 
φροντ ῖσ τε  νά  μάθετε  νεώτερες 
ἀλλαγές, ἄν γίνουν. 

Ἑôïéìáóèåῖôå êáß ὀñãáíùèåῖ-
ôå μέ ἰδιαίτερη φροντίδα καί ἐπιμέ-
λεια γ ιά  πύρινες,  ταπεινές ὁμα-
δ ικές  κα ί  ἀτομ ικές  προσευχές  σέ 
Ναούς καί σέ ἄλλους χώρους. 

Τήν ὥρα τῶν μαγικῶν παρα-
στάσεων τοῦ ἀρχιμάγου ðñÝðåé 
íÜ "ôñßîåé" ὁ ïὐñáíüò ôῆò ἙëëÜ-
äïò ἀðü èåñìÝò êáß ôáðåéíÝò 
ðñïóåõ÷Ýò μέ Παρακλήσεις, ἐξορ-
κισμούς, τήν Εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ 
Χρισ τέ, Υ ἱέ  τοῦ  Θεοῦ, ἐλέησον 
ἡµᾶς καί κατατρόπωσε τόν ἀρ-
χιµάγο», τήν εὐχή «Ὑ π εραγ ία  
Θεοτόκε, σκέπασον, σῶσον ἡµᾶς 
καί κατατρόπωσε τόν ἀρχιµά-
γο», τήν εὐχή «Ἅγ ι ο ι  Πάν τ ε ς ,  
πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν καί κα-
τατροπώσατε τόν ἀρχιµάγο», τό 
«ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορ-
πισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ...»,  
τό «Θεοτόκε Παρθένε Χαῖρε Κε-
χαριτωµένη Μαρία...», τούς "Χαι-
ρετισμούς τῆς Παναγίας" κ.ἄ. 

ÐñÝðåé êáß äÜêñõá íÜ âãÜ-
ëïõìå íÜ ìᾶò ëõðçèå ῖ  ὁ Èåüò  
κα ί  νά  κατατροπώσε ι  τόν ἀρχιμά-
γο, γ ιά νά μή παραπλανήσει  τή 
νεολαία μας, τήν ὁποίαν οἱ ἀντίχρι-

στοι σιωνιστές καταστρέφουν συ-
νεχῶς μέ τή διαφθορά, τά ἠλεκτρο-
νικά παιχνίδια (Γιού-Γκί Ο, κ.ἄ.), τά 
ἀποκρυφιστικά βιβλία (Χάρυ Πότερ 
κ.ἄ.), τίς πολεμικές τέχνες, τή σατα-
νική ρόκ, τά ναρκωτικά κ.ἄ. 

Καί ὅσοι ἔχουν ἀπό τόν Τριαδι-
κόν Θεόν τό χάρισμα τῆς ψυχικῆς 
ἀνδρείας, ìðïñïῦí êáß ἀðü êï-
íôÜ íÜ ðïëéïñêÞóïõí êáß ðïëå-
ìÞóïõí ðíåõìáôéêÜ τόν ἀρχιμάγο. 
Πῶς; Ὁ νοῶν  νοε ίτω  καί ὁ Θεός 
φωτίζε ι τούς φοβουμένους Αὐτόν. 

Ὁ ἀρχιμάγος πρέπει ἤ νά φύ-
γει êáôçó÷õìÝíïò ðßóù ἤ íÜ ãï-
íõðåôÞóåé ἐμπρός  σ τό  Θ ε ϊκό  
Μεγαλε ῖο  τῆς  Ὀρθοδοξ ίας . 

ÄéáöïñåôéêÜ, ἄí ἀìåëÞóïõìå, 
καί θριαμβεύσει ὁ μάγος, πρέπει  
νά  καλέσουμε  τούς Ὀρθοδόξους 
μαύρους ἀδελφούς μας íÜ ìᾶò 
äþóïõíå ìáèÞìáôá Π ίστεως,  εὐ-
σεβείας κα ί  ἀγωνιστ ικότητας.   

Ἐμπρός, λοιπόν, παιδ ιά τῆς 
Ὀρθοδοξ ίας  óôüí ðíåõìáôéêü 
ðüëåìï  κατά τοῦ ἀρχιμάγου καί ὁ 
Θεός μεθ’ ἡμῶν. Καί « εἰ ὁ Θεός 
µεθ’ ἡµῶν,  οὐδείς καθ’ ἡµῶν».  

Ἄò ἀãùíéóèïῦìå γενναία, θερ-
μά καί ταπεινά, ὥστε íÜ ñåæéëåõ-
ôåῖ ὁ ἀρχιμάγος καί ἐμεῖς í’ ἀíá-
öùíÞóïõìå: «Τίς  Θεός  µέγας ,  
ὡς ὁ Θεός ἡµῶν ;  Σύ εἶ ὁ Θεός,  
ὁ ποιῶν θαυµάσια µόνος» ! 

Ç ÌÅ ÑÅÓ ÊÁÉ  ÙÑÅÓ 18  ÐÁÑÁÓÔÁÓÅÙÍ :  
ÔåôÜñôç, ÐÝìðôç êáß ÐáñáóêåõÞ  

1-3 Íïåìâñßïõ :   18 .30  & 22 :00  

ÓÜââáôï 4 Íïåìâ. : 12.30, 16.00 , 1 9:30 & 23:00 

ÊõñéáêÞ 5 Íïåìâ.: 11.30, 15.00 , 1 8 :30 & 22:00  

ÄåõôÝñá 6 Íïåìâñßïõ :  18 .30  & 22 :00 

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ  τηλ. 210 88 40 600 
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