
 

1 

 
ÁÑ×ÉÌÁÃÏÓ  

DAVID COPPERFIELD  

Ἀφοῦ ο ἱ  νεοταξ ῖτες καί  νεοεποχῖτες πανηγύρισαν μέ τή βράβευ-
ση τοῦ σατανιστικοῦ φιλανδικοῦ ρόκ συγκροτήματος στή Γιουροβίζιον 
τῆς Ἀθήνας καί ἀφοῦ βλέπουν οἱ ἀντίχριστοι τήν ἔλλειψη πνευματικῆς 
ἀντίστασης ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, προχώρησαν óÝ íÝá ἐðßäåé-
îç ôῆò "äýíáìçò" ôῆò óáôáíéêῆò "ÍÝáò Ἐðï÷ῆò".   

Ἔφεραν στήν Ἑλλάδα τό David Copperfield, τόν ὁποῖο δ ιαφήμι-
ζαν ὡς τόν ðéü ðïëõâñáâåõìÝíï ìÜãï ὅëùí ôῶí ἐðï÷ῶí, πού ἔχει 
ἀστέρι στό Χόλλυγουντ, πού ἔχει βραβευτεῖ ἀπό τό Κογκρέσο, ðïý äéá-
èÝôåé ôÞ ìåãáëýôåñç óõëëïãÞ ἐöåõñÝóåùí ìáãåßáò, êáß ðïý êÜíåé 
"èáýìáôá"  π.χ. πετάει στόν ἀέρα μέσα σέ φωτιές, κόβει τόν ἑαυτό του 
στά δύο, ἔχει ἐξαφανίσει ἀεροπλάνο καί τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας, ἔχει 
περάσει μέσα ἀπό τό Σινικό τεῖχος κ.ἄ.!.., καί ἔ÷åé ðïõëÞóåé ôÜ ðåñéó-
óüôåñá åἰóéôÞñéá ἀπό κάθε ἄλλο "καλλιτέχνη"!... 

Ἡ νεοεποχήτικη τηλεόραση ἔδειξε ἀρκετά διαφημιστικά σόου τοῦ 
ἀρχιμάγου, ὅπου ἔκανε τά "θαύματα" του μέσα σέ φανταστικά σκηνικά, 
πού εἶχαν ἀôìüóöáéñá ìáãéêÞ, äáéìïíéêÞ, ἔäéíáí øõ÷ïöèüñá 
ìçíýìáôá êáß ἀñêåôÜ èýìéæáí êüëáóç... Μάλιστα σέ ἕνα ψευτοθαῦμα 
του εἴδαμε μιά "κοπέλα" νά βγαίνει ἀπό τή κοιλιά του καί νά σχηματίζει 
μέ τά δάκτυλά της ôü óáôáíéêü χαιρετισμό... 

Ὅποιος ἔχει  μυαλό καί  π ίστη στό  Θεό, βλέποντας στά σόου τοῦ 
ἀρχιμάγου τίς περίεργες μαγικές κινήσεις του καί τήν ἄγρια-ψυχρή δαι-
μονική ἔκφραση τοῦ προσώπου του, κατάλαβε ὅτι ὅλα τά "θαύματά" του 
ãßíïíôáé ìÝ óõíåñãáóßá äáéìüíùí êáß ôå÷íïëïãßáò.  

Ἤλθε,  λοιπόν, ὁ  ἀρχιμάγος στήν Ἑλλάδα, ãéÜ íÜ ðáñáðëáíÞ-
óåé ôÞ íåïëáßá ìÝ ôü ìÞíõìá ὅτι ἐκτός ἀπό τόν Χριστόν, τήν Πανα-
γίαν καί τούς Ἁγίους, ὑπάρχουν καί οἱ  μάγοι (σάν τό Χάρυ Πότερ) πού 
κάνουν "θαύματα" καί ὅτι  ἐκτός ἀπό τή Θεϊ κή Δύναμη ὑπάρχουν καί 
ἄλλες μυστηριώδεις ἰσχυρές δυνάμεις... 

Βέβαια πρίν φέρουν αὐτόν τόν σατανιστή οἱ παγκόσμιοι συνωμό-
τες ἀντίχριστοι σιωνιστές ἔ÷ïõí ðñïåôïéìÜóåé ôü ἔäáöïò... Τίς τελευ-
ταῖες δεκαετίες ãÝìéóáí ôÞ Ðáôñßäá ìáò μέ βλάσφημα ἔργα, μέ ἑκατον-
τάδες  αἱρέσεων,  καί  ἰδ ίως ἀποκρυφιστ ικές, στίς ὁποῖες προσπαθοῦν 
íÜ ðáñáóýñïõí ôÞ íåïëáßá  μέ ἠλεκτρον ικά παιχν ίδ ια  (Γ ιού-Γκί  Ο, 
κ.ἄ.), μέ β ιντεοταιν ίες, ἀποκρυφιστ ικά β ιβλ ία καί περιοδικά ("Τρίτο Μά-
τι" κ.ἄ.), μέ τίς πολεμικές τέχνες, τή σατανική ρόκ, κ.ἄ.  
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Μέ τόν ὑλισμό, τή διαφθορά, τ ίς ἔξαλλες μόδες καί διασκεδάσεις, 
τά ναρκωτικά, τή σαρκολατρεία,  τή σεξομανία, τήν ἀθεΐα, äéÝâñùóáí 
τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό φρόνημα καί σχεδόν ôü ἔâãáëáí  ἀπό τίς καρ-
διές τῶν νέων ἀνθρώπων καί προσπαθοῦν íÜ ôü ἀíôéêáôáóôÞóïõí μέ 
ἕνα συγκρητισμό (Οἰκουμενισμό) καί μέ ἕνα ἡρωοποιημένο σατανισμό, 
σάν αὐτόν πού διαφημίζει ὁ David Copperfield.  

Ôü ὅôé åἶíáé ἀíôß÷ñéóôïò êáß äéáâïëïêßíçôïò ìÜãïò,  κατήγγειλε 
καί ἡ ἐφημερίδα "Στύλος Ὀρθοδοξίας" (Σεπτέμβ. 2006) ἀποκαλύπτοντας 
μέσα ἀπό ἔρευνα Ἑλληνοαμερικάνου, ὅτ ι  ὁ  David Copperfield ,  πρίν 
ἀρχίσει τά μαγικά του, ðïäïðáôÜåé óôáõñïýò... 

Ἐπίσης ôü óáôáíéêü ôïõ ðñïóùðåῖï ἀποκαλύφθηκε, ὅταν προέ-
τρεπε τούς Ἕλληνες θεατές νά κάνουν μέ τά δάκτυλά τους τό óáôá-
íéêü σύμβολο, πού ἔκανε καί αὐτός πολύ συχνά... Καί μάλιστα τούς 
ἔλεγε ὅτι «èÜ óᾶò ðÜù óôÞ êüëáóç» . . .  

Στίς ἐδῶ παραστάσεις ὁ Copperfield ἀðÝôõ÷å íÜ êÜíåé ìåãÜëá 
"èáýìáôá", σάν αὐτά πού ἔκανε στή Δύση, καί περιωρίσθηκε σέ ἴδ ια 
σχεδόν κάθε μέρα ταχυδακτυλουργικά τρίκ , καί μέ ἀπάτη-Video μετέ-
φερε τήν ἴδια κάθε μέρα "κοπέλλα" στίς Μπαχάμες... 

Êáß ἡ ἀðïôõ÷ßá ôïõ ὀöåßëåôáé στό ὅτι  ἐδῶ εἶναι  Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα καί  δέν ἄφησε ὁ Χριστός τό μάγο νά καλεῖ πολλά μεγάλα 
δαιμόνια. Ἄλλωστε πολλοί πιστοί προσευχήθηκαν γι ’ αὐτό. 

Μετά ἀπό ôÞ ìåãÜëç ôïõ ἀðïôõ÷ßá νά κάνει στήν Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα τά μεγάλα "θαύματα" πού διαφήμιζαν, οἱ  Ἕλληνες πρέπει νά 
τοῦ δώσουν τό "βραβεῖο" τοῦ μεγάλου ἀπατεώνα μάγου... 

Å ἶíáé  íôñïðÞ ìáò ðïý ἦñèå ἐäῶ ὁ ἀñ÷éìÜãïò ãéÜ íÜ èñéáì-
âåýóåé  ìáæ ß  ôïõ ὁ  ä éÜâïëïò  στήν Ἑλλάδα μας, τή χώρα τῆς Ὀρθο-
δοξίας, τῆς μόνης ἀληθινῆς Θεϊκῆς Πίστης,  ἡ ὁποία ἔδωσε τό φῶς 
τοῦ πολιτ ισμοῦ στά βάρβαρα ε ἰδωλολατρικά Ἔθνη. Ôü íÜ  θαυμά-
ζουμε τά διαβολικά ψευτοθαύματά του ἰóïäõíáìåῖ ìÝ ἐîýâñéóç  τοῦ 
Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εὐεργετήσει καί 
εὐεργετοῦν τό Ἔθνος μας μέ ἄπειρα θαύματα καί εὐλογίες. Åἶíáé óÜí 
íÜ ἀñíïýìåèá τή προστασία τοῦ Χριστοῦ καί νά δεχόμεθα τή διαβολική 
βοήθεια. Θά γίνουμε ἀχάριστοι καί ἀντίχριστοι; 

Ôß ðñÝðåé íÜ êÜíïõìå; Νά ἐξηγήσουμε στούς νέους ὅτι πρόκειται 
ðåñß äáéìïíéêῆò ðëÜíçò καί ὅτι εἶναι ἀóÝâåéá ðñüò ôüí ×ñéóôüí  νά 
θαυμάζουν τά μαγικά κόλπα.  

Ἄí ἀìåëÞóïõìå ãé’ áὐôü êáß ðåñÜóïõíå ôÜ ìáãéêÜ ìçíýìáôá ôïῦ 
ἀñ÷éìÜãïõ êáß ôῶí ὁìïßùí ôïõ, èÜ öýãåé ἡ εὐλογία  τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν 
Ἑλλάδα καί θάρθουν συμφορές... 

Μέ ἀγωνιστ ικούς χαιρετ ισμούς,  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ. 
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David Copperfield 
Είναι  ο μόνος  μάγος  που  έχει  απεικονιστεί σε 

γραμματόσημα και μάλιστα σε έξι διαφορετικές χώρες... 
Το βιβλίο των ρεκόρ Guinness τον έχει καταγράψει ως τον 

άνθρωπο που έχει πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια από 
κάθε άλλο καλλιτέχνη...  

Ο Copperfield διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή 
εφευρέσεων μαγείας που υπήρξε ποτέ σε όλη τη γη... 

Έχει το δικό του αστέρι στο Χόλλυγουντ. Έχει χριστεί 
"Ιππότης των Γραμμάτων και των Τεχνών" από την Γαλλική 
Κυβέρνηση, ενώ έχει βραβευτεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογ-
κρέσου ως "Ζωντανός θρύλος"... 

Μετά όμως  από  τη  μεγάλη  του  αποτυχία να  κάνει  
"θαύματα" στην Ορθόδοξη  Ελλάδα , οι  Έλληνες  του  
ετοιμάζουν διαφορετικό "βραβείο"... 

Στην Ελλάδα ήλθε με 25 κοντέινερ και 100 τεχνικούς οι 
οποίοι με υπερτέλεια  μηχανήματα  δημιουργούν  "φαντα -
στικά  τρίκ"... 

David Copperfield 
Το βιβλίο των ρεκόρ Guinness τον αναγνωρίζει ως τον 

πιο πολυβραβευμένο μάγο όλων των εποχών... 
«Έχει εξαφανίσει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών 

αεροπλάνο και το Άγαλμα της Ελευθερίας... Έχει περάσει 
μέσα από το Σινικό Τείχος, πέταγε στον αέρα, έκοβε τον 
εαυτό του στα δύο, μεταφέρει άτομα..., μεταμορφώνεται και 
μεταμορφώνει...»  

Ο Copperfield διαθέτει μια ανεξήγητη μυστική "δύναμη"  
και δε λέγει πώς κάνει τα μαγικά του τρίκ... 

Αφού δε μας λέγει, ας το ψάξουμε. 
Ο εβραίος  Copperfield χρησιμοποιεί συνδυασμό 2 

παραγόντων: 
α) Yψηλή τεχνολογία, άγνωστη στούς πολλούς, με την ο-

ποία κάνει "εκπληκτικά τρίκ", τα οποία όμως μπορούν να τα 
κάνουν και επιστήμονες, τους οποίους όμως τα νεοταξικά 
media δε θέλουν να τους παρουσιάσουν. 
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β) Πώς  κάνει  μαγικά 
Ο  David  Copperfield; 

Εμείς οι Ορθόξοξοι γνωρίζουμε ότι η μαγεία, μαύρη καί 
λευκή, γίνεται με τη "δύναμη" των δαιμόνων. 

Αφού, λοιπόν, διαφημίζουν το Copperfield ως το μεγαλύτε-
ρο μάγο, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί και τη "δύναμη" 
πονηρών πνευμάτων.  

Αυτό μπορείτε να το ερευνήστε και να το διαπιστώστε. 
Πώς; 

Κατά την ώρα των παραστάσεων του  μάγου  Copperfield, 
όσοι  έχετε  πίστη  στο  Χριστό , αρχίστε  να  λέτε  σιωπηλά τις 
ευχές  «Κύριε Ιησού  Χριστέ, Υιέ  του  Θεού , ελέησον  ημάς», 
«Υπεραγία Θεοτόκε, σκέπασον, σώσον ημάς και ξεσκέπασε 
την απάτη», «Άγιοι  Πάντες , πρεσβεύσατε  υπέρ  ημών» και 
«τη  δυνάμει  του  Τιμίου  και  Ζωοποιού  Σταυρού  συντριβήτω 
πάσα δύναμις του πονηρού». 

Και τότε θα διαπιστώστε ποιος δίνει μαγική ικανότητα στο 
Copperfield και θα νοιώστε ότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε  
μια  τεράστια ακατανίκητη Θεϊκή  δύναμη  μέσα  μας , την 
οποία όμως πολλοί την περιφρονούν καί τρέχουν νά  θαυμά-
σουν  σατανικές σκοτεινές μυστηριώδεις "δυνάμεις"... 

 
Ήδη στις πρώτες παραστάσεις ο Copperfield απέτυχε να 

κάνει μεγάλα "θαύματα", σαν αυτά που έκανε στη Δύση, καί 
περιωρίσθηκε σε ίδια κάθε μέρα ταχυδακτυλουργικά τρικ, και 
με απάτη-Video μεταφέρει την ίδια κάθε μέρα "κοπέλλα" στις 
Μπαχάμες... 

Και η αποτυχία του οφείλεται στο ότι εδώ είναι Ορθόδοξη 
Ελλάδα και δεν αφήνει ο Χριστός τό μάγο να καλεί πολλά με-
γάλα δαιμόνια. Άλλωστε πολλοί πιστοί προσεύχονται γι’ αυ-
τό. 

Λοιπόν, δοκιμάστε  τις  ευχές  γιά να  αποτύχει  ο αρχιμά-
γος να κάνει μεγάλα ψευτοθαύματα και νά ρεζιλευτούν στην 
Πατρίδα μας και αυτός και οι αντίχριστοι που τον έστειλαν 
εδώ για να παραπλανήσει τη νεολαία. 

Άλλωστε λέγοντας τις ευχές αυτές θα φυλάξτε και τον εαυτό 
σας απο τις δαιμονικές επιρροές των μαγειών του. Και προσο-
χή, για να μη σας μαγεύει, μή δένετε τα χέρια σας, όταν σας το 
λέει. 

 
 


