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κατά   τοῦ   ἀρχιμάγου  

 
φοῦ οἱ νεοεποχῖτες πανηγύρισαν μέ τή βράβευση τοῦ σα-
τανιστικοῦ φιλανδικοῦ ρόκ συγκροτήματος στή Γιουροβί-

ζιον τῆς Ἀθήνας  καί ἀφοῦ βλέπουν οἱ ἀντίχριστοι τήν ἔλλειψη 
πνευματικῆς ἀντίστασης ἐκ μέρους τῶν λεγομένων ὀρθοδόξων 
κληρικῶν καί λαϊκῶν, προχωροῦν τώρα óÝ íÝá ἐðßäåéîç ôῆò 
"äýíáìçò" ôῆò óáôáíéêῆò "ÍÝáò Ἐðï÷ῆò".  

Φέρνουν στήν Πατρίδα μας ôü David Copperfield, τόν 
ὁποῖο διαφημίζουν ὡς τόν ðéü ðïëõâñáâåõìÝíï ìÜãï ὅëùí 
ôῶí ἐðï÷ῶí, ὡς "Μάγο τῆς Χιλιετ ίας",  πού ἔχει  τό δικό του 
ἀστέρι στό Χόλλυγουντ,  πού ἔχει βραβευτεῖ ἀπό τή Βιβλιοθή-
κη τοῦ Κογκρέσου ὡς "Ζωντανός θρύλος",  πού εἶναι ὁ ìüíïò 
ìÜãïò πού ἔχει ἀπεικονιστεῖ σέ γραμματόσημα ἕξι χωρῶν  καί 
ὁðïῖïò äéáèÝôåé ôÞ  ìåãáëýôåñç óõëëïãÞ ἐöåõñÝóåùí ìá-
ãåßáò  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 τεῖχος!... καί ἔ÷åé ðïõëÞóåé ôÜ 
ðåñéóóüôåñá åἰóéôÞñéá ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο καλλιτέχνη!... 

Φέρουν, λοιπόν, οἱ ἀντίχριστοι νεοεποχῖτες τόν ἑβραῖο ἀρχι-
μάγο, ãéÜ íÜ ðáñáðëáíÞóåé ôÞ íåïëáßá ìÝ ôü ìÞíõìá  ὅτι 
ἐκτός ἀπό τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν καί τούς Ἁγίους, ὑπάρχουν 
καί οἱ  μάγοι (σάν τό Χάρυ Πότερ, κ.ἄ.) πού κάνουν "θαύματα" 
καί ὅτι  ἐκ τός  ἀπό  τή  Θε ϊ κή  δύναμη  ὑπάρχουν καί ἄλλες 
μυστηριώδεις δυνάμεις... 

Å ἶíá é  í ôñïðÞ  ìáò  íÜ ἔñèåé ἐäῶ ὁ ἀñ÷éìÜãïò êáß íÜ 
èñéáìâåýóåé μαζί του ὁ διάβολος στήν Ἑλλάδα μας, τή χώρα 
τῆς  Παναγ ίας ,  τῶν  Ἁγ ίων  κα ί  τῆς  Ὀρθοδοξ ίας ,  τῆς  μόνης  
ἀληθ ινῆς  Θε ϊκῆς  Π ίστης .   

Ôß  ðñÝðå é  í Ü  êÜíïõìå ;  

Ἰδού ἕνα παράδειγμα ἀξιομίμητο ἀπό  τούς  Ὀρθοδό-
ξους μαύρους ἀδελφούς μας : 

Ð Á ÑÁ Ä Å É Ã Ì Á   
Ð Ñ ÏÓ  Ì É Ì Ç Ó Ç  

« Μ έ γ α ς  εἶσαι, Κ ύ ρ ι ε, καί θαυµαστά τά ἔργα Σου», 
ðïý ἐðéôåëå ῖò óôßò øõ÷Ýò ôῶí ἀíèñþðùí óôÜ ðÝñáôá ôῆò ãῆò. 

Ðñü ëßãïõ êáéñïῦ  å ἴäáìå óôïýò äñüìïõò ôῆò  ðüëçò  ôïῦ 
ÊïëïõÝæé (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÷ç-
èïῦí ãéÜ íÜ ôïýò èåñáðåýóåé . 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 ἐπανέρ-
χονταν στά ἴδια ἤ χειροτέρευαν...  

Ἐäῶ, óôÞí ἈöñéêÞ, ôÝôïéåò å ἰäÞóåéò (ãéÜ øåõôïèáýìáôá) 
êÜíïõí μεγάλη ἐντύπωση êáß ὁ êüóìïò ôñÝ÷åé êáôÜ ÷éëéÜäåò 
óôïýò øåõäïäáóêÜëïõò. ÓôÞí ἀñ÷Þ óêåöôÞêáìå í’ ἀíôéäñÜóïõ-
ìå ìÝ äõíáìéêü ôñüðï, ὀñãáíþíïíôáò êÜðïéá ἐêäÞëùóç. ÃñÞãï-
ñá ὅìùò ἀöÞóáìå ôÞ óêÝøç, ãéáôß, ὅðùò ìᾶò óõìâïýëåøå 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 .    

ÊáëÝóáìå , ëïéðüí , ôïýò ×ñéóôéáíïýò ôῆò ðåñéï÷ῆò íÜ 
ἔñ÷ïíôáé êÜèå ìÝñá óôü íáü ôïῦ  Ἁãßïõ Ãåùñãßïõ  êáß  τήν ὥρα 
ἀκριβῶς πού ὁ μάγος θά ἄρχιζε ôü ðñüãñáììÜ ôïõ, ἐìåῖò íÜ 
êÜíïõìå ôÞí ÐáñÜêëçóç óôÞí Ðáíáãßá êáß íÜ äéáâÜæïõìå 
ôïýò Ἐîïñêéóìïýò.  

Ἔôóé, êÜèå ἀðüãåõìá ἐðß ìßá ἑâäïìÜäá, ἐíῶ ï ἱ ×ñéóôéáíïß 
å ἴìáóôáí óõãåíôñùìÝíïé óôü Ἱ .  Íáü êáß ðñïóåõ÷üìáóôáí , ὁ 
ìÜãïò ἔâãáæå ἄãñéåò öùíÝò êáëþíôáò ôÜ ἀêÜèáñôá ðíåýìáôá. 
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!  

Ὁ  Íáüò ìáò ἦôáí ãåìᾶôïò  ἀðü ðéóôïýò êÜèå ἀðüãåõìá. 
Ἦταν συγκινητικό νά βλέπεις τούς  π ιστούς   γονατ ιστούς  

Ἀ 



νά ψέλνουν  ôÞí ÐáñÜêëçóç êáß ìÝ êáôÜíõîç íÜ ðáñáêï-
ëïõèïῦí ôïýò Ἐîïñêéóìïýò. 

ÔÞí ôåëåõôáßá ἡìÝñá- ὕóôåñá ἀðü ðÜñá ðïëëÝò äéáìáñ-
ôõñßåò- ἐμφανίστηκε  ἀγανακτ ισμένος  ὁ  μάγος  κα ί  λέε ι  
óôïýò óõãêåíôñùìÝíïõò ì Ý  ì åãÜëç  ἀðïñ ßá : «Π ρώτη  φ ορά  
μοῦ  σ υ μβ α ίν ε ι  αὐτό  ôü  ðñᾶãìá , íÜ  ì Þ í  å ἰóáêïýïíôá é  ï ἱ  
ðñïó åõ÷Ý ò  ìï õ . Ἀδυνατῶ νά ἑρμηνεύσω τό συμβάν. Ôüó åò  
ðñïó åõ÷Ý ò  ã éÜ  ôüó åò  ì Ýñ åò  êá ß  ô ßðïôå .  Áὐôü  ìüíï  óô Þ í  
ðüë ç  ôïῦ  Êïëïõ Ý æ é  ìïῦ  ó õí Ýâçê å» ! ! ! 

Οἱ προσευχές ôῶí  ἁðëῶí  êáß ôáðåéíῶí ἐêå ßíùí ἀí-
èñþðùí óôüí  Ὀñèüäïîï  Íáü  ἐμπόδισαν τό μάγο óôßò äüëé-
åò ἐíÝñãåéÝò ôïõ êáß ἔöõãå ἀãáíáêôéóìÝíïò!. . 

( Ð åñ .  "ÐÜíôá  ôÜ  ἔèí ç " ,  ô å ῦ ÷ .  5 3 , 1 9 9 5 ) .    

ò ôïýò ìéìçèïῦìå, λοιπόν, καί ἐμεῖς καί παίρνοντας ὡς 
ὅπλα τή θερμή Πίστη, τήν πύρινη καθαρή 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. 

Ὀρθόδοξα ἀδέλφια, ἦλθε ἡ ὥρα íÜ îåðëýíïõìå ôÞ íôñï-
ðÞ πού δοκιμάζουμε τά τελευταῖα ἔτη ἀνεχόμενοι προδοτικά τίς 
νεοταξικές καί νεοεποχιτικές "ἐπιτυχίες". Ἦλθε ἡ ὥñá ãéÜ ìéÜ 
ðåñéöáíÞ íßêç κατά τῆς ἀπάνθρωπης σιωνιστικῆς Νέας Τάξης 
καί ἀντίχριστης Νέας Ἐποχῆς. 

Κρατῆστε τίς ἡμερομηνίες τοῦ προγράμματος τοῦ ἀρχιμά-
γου ἤ φροντ ῖστε νά μάθετε νεώτερες ἀλλαγές, ἄν γίνουν. 

Ἄò ἑôïéìáóèïῦìå êáß ὀñãáíùèïῦìå μέ ἰδιαίτερη φροντί-
δα καί ἐπιμέλεια γιά πύρινες, ταπεινές ὁμαδικές καί ἀτομικές 
προσευχές σέ Ἱερούς Ναούς καί σέ ἄλλους χώρους (καί ἰδίως 
ὅσοι μποροῦν, κοντά πρός τό γήπεδο). 

Ὅλες τίς ὧρες τῶν μαγικῶν παραστάσεων τοῦ ἀρχιμά-
γου ðñÝðåé íÜ "ôñßîåé" ὁ ïὐñáíüò ôῆò ἙëëÜäïò, êáß ἰäßùò 
ôῆò Ἀôôéêῆò, ἀðü èåñìÝò  êá ß  ôáðåéíÝò  ðñïóåõ÷Ýò  μέ 
Παρακλήσεις, ἐξορκισμούς, τήν Εὐχή «Êýñéå Ἰçóïῦ ×ñéóôÝ, 
ÕἱÝ ôïῦ Èåïῦ , ἐëÝçóïí ἡìᾶò êáß êáôáôñüðùóå ôüí ἀñ÷éìÜ-
ãï», τήν εὐχή « Ὑðåñáãßá Èåïôüêå, óêÝðáóïí, óῶóïí ἡìᾶò 
êáß êáôáôñüðùóå ôüí ἀñ÷éìÜãï»,  τήν  εὐχή «Ἅãéïé ÐÜíôåò, 

ðñåóâåýóáôå ὑðÝñ ἡìῶí êáß êáôáôñïðþóáôå ôüí ἀñ÷éìÜãï», 
τό «Èåïôüêå ÐáñèÝíå ×áῖñå Êå÷áñéôùìÝíç Ìáñßá. . .», τούς 
Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας καί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κ.ἄ. Καί 
íÜ óôáõñþíïõìå ôüí ïὐñáíü  πρός τήν κατεύθυνση, πού εἶναι 
τό γήπεδο, λέγοντας « ôῇ äõíÜìåé ôïῦ Ôéìßïõ êáß Æùïðïéïῦ 
Óôáõñïῦ óõíôñéâÞôù ðᾶóá äýíáìéò ôïῦ ἀñ÷éìÜãïõ». 

ÐñÝðåé êáß äÜêñõá íÜ âãÜëïõìå íÜ ìᾶò ëõðçèå ῖ ὁ  
Èåüò  κα ί  νά κατατροπώσει  τόν ἀρχιμάγο, γ ιά νά μή παρα-
πλανήσει  τή νεολαία μας, τήν ὁποίαν οἱ ἀντίχριστοι σιωνιστές 
καταστρέφουν συνεχῶς μέ τή διαφθορά, τά ἠλεκτρονικά παιχνί-
δια (Γιού-Γκί Ο, κ.ἄ.), τά ἀποκρυφιστικά βιβλία (Χάρυ Πότερ κ.ἄ.), 
τίς πολεμικές τέχνες, τή σατανική ρόκ, τά ναρκωτικά κ.ἄ. 

Καί ὅσοι ἔχουν ἀπό τόν Τριαδικόν Θεόν τό χάρισμα τῆς ψυ-
χικῆς ἀνδρείας, ìðïñïῦí êáß ἀðü êïíôÜ íÜ ðïëéïñêÞóïõí 
êáß ðïëåìÞóïõí ðíåõìáôéêÜ τόν ἀρχιμάγο.  Πῶς; Ὁ νοῶν  
νοε ίτω  καί  ὁ Θεός φωτίζε ι  τούς φοβουμένους Αὐτόν.  

Ὁ ἀρχιμάγος πρέπει ἤ νά φύγει êáôçó÷õìÝíïò ἤ íÜ ãï-
íõðåôÞóåé ἐμπρός στό  Θεϊκό  Μεγαλε ῖο  τῆς  Ὀρθοδοξ ίας . 
ÄéáöïñåôéêÜ, ἄí ἀìåëÞóïõìå καί θριαμβεύσει ὁ μάγος, πρέπει 
νά καλέσουμε τούς Ὀρθοδόξους μαύρους ἀδελφούς μας íÜ ìᾶò 
äþóïõíå ìáèÞìáôá Πίστεως, εὐσεβείας καί ἀγωνιστικότητας.   

Ἐμπρός, λοιπόν, παιδιά  τῆς Ὀρθοδοξ ίας  óôüí ðíåõìá-
ôéêü ðüëåìï  κατά τοῦ ἀρχιμάγου  κα ί  ὁ  Θεός  μεθ ’ ἡμῶν . Καί 
« εἰ ὁ Θεός µεθ’ ἡµῶν,  οὐδείς καθ’ ἡµῶν».  

Ἄò ἀãùíéóèïῦìå  γενναία ,  θερμά καί  ταπε ινά,  ὥστε  
íÜ ñåæéëåõôåῖ ὁ  ἀρχιμάγος καί  ἐμε ῖς  í’ ἀíáöùíÞóïõìå: «Τίς  
Θεός µέγας , ὡς ὁ Θεός ἡµῶν; Σύ εἶ  ὁ Θεός, ὁ ποιῶν 
θαυµάσια µόνος» !                                            

ÃÍ ÇÓÉÏ É   ÏÑÈÏÄÏÎÏÉ  

ÇÌÅÑÅÓ ÊÁÉ ÙÑÅÓ 16 ÐÁÑÁÓÔÁÓÅÙÍ :  
ÔåôÜñôç, ÐÝìðôç êáß ÐáñáóêåõÞ  

1-3 Íïåìâñßïõ:  18 .30  & 22 :00  

ÓÜââáôï 4 Íïåìâ.: 12.30, 16.00, 19:30 & 23:00 

ÊõñéáêÞ 5 Íïåìâ.: 11.30, 15.00, 18:30 & 22:00  

ÄåõôÝñá 6 Íïåìâñßïõ:   18 .30   & 22 :00   

Ἄ 

ÃÇÐÅÄÏ  
TAE KWON DO, 

ÊËÅÉÓÔÏ Ð. ÖÁËÇÑÏÕ, 
ÄÅËÔÁ  ÖÁËÇÑÏÕ. 

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡ ΙΕΣ 

τηλ. 210 88 40 600 


