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ÍÉÊÇ  ÔÇÓ ÏÑÈÏÄÏÎ ÇÓ ÅËËÁÄÁÓ 

ÊÁÔÁ  ÔÇÓ  " Í ÅÁÓ   Å ÐÏ×ÇÓ " !!! 
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 
ἀντ ίστασης ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων, προχώρησαν  óÝ íÝá ἐðßäåé-
îç ôῆò "äýíáìçò" ôῆò óáôáíéêῆò "ÍÝáò Ἐðï÷ῆò".   

Ἔφεραν ἐδῶ τό David Copperfield, τόν ὁποῖο διαφήμιζαν ὡς 
τόν ðéü ðïëõâñáâåõìÝíï ìÜãï ὅëùí ôῶí ἐðï÷ῶí, πού ἔχει ἀστέρι 
στό Χόλλυγουντ, πού ἔχει βραβευτεῖ ἀπό τό Κογκρέσο καί τή Γαλλική 
Κυβέρνηση, ðïý äéáèÝôåé ôÞ ìåãáëýôåñç óõëëïãÞ ἐöåõñÝóåùí ìáãåß-
áò, êáß ðïý êÜíåé "èáýìáôá"  π.χ. πέταγε στόν ἀέρα, ἔκοβε τόν ἑαυτό 
του καί ἄλλους στά δύο, ἐξαφάνισε ἀεροπλάνο καί τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευ-
θερίας, πέρασε μέσα ἀπό τό Σινικό τεῖχος κ.ἄ.!.., καί ἔ÷åé ðïõëÞóåé ôÜ 
ðåñéóóüôåñá åἰóéôÞñéá ἀπό κάθε ἄλλο "καλλιτέχνη"!... 

Ἡ νεοεποχήτικη τηλεόραση ἔδειχνε ἐπί 5 μῆνες ἀρκετά διαφημιστι-
κά σόου τοῦ ἀρχιμάγου, ὅπου ἔκανε τά  "θαύματά" του μέσα σέ φαντα-
στικά σκηνικά, πού εἶχαν ἀôìüóöáéñá ìáãéêÞ, äáéìïíéêÞ, ἔäéíáí 
øõ÷ïöèüñá ìçíýìáôá êáß ἀñêåôÜ èýìéæáí êüëáóç... 

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 συνω-
μότες ἀντίχριστοι σιωνιστές ðñïåôïßìáóáí ôü ἔäáöïò... Τίς τελευταῖες 
δεκαετίες ãÝìéóáí ôÞ Ðáôñßäá ìáò μέ βλάσφημα ἔργα, μέ αἱρέσεις, καί 
ἰδίως ἀποκρυφιστικές, στίς ὁποῖες προσπαθοῦν íÜ ðáñáóýñïõí ôÞ 
íåïëáßá μέ ἠλεκτρονικά παιχνίδια (Γιού-Γκί Ο, κ.ἄ.), μέ ταιν ίες DVD, ἀ-
ποκρυφιστικά βιβλία καί  περιοδικά ("Τρίτο Μάτι" κ.ἄ.), μέ τίς πολεμι-
κές τέχνες, μέ τή μαγεία, τή σατανική ρόκ, κ.ἄ.  

Μέ τόν ὑλισμό, τή διαφθορά, τίς ἔξαλλες μόδες καί διασκεδάσεις, 
τά ναρκωτικά, τή σαρκολατρεία, τή σεξομανία, τήν ἀθεΐα, äéÝâñùóáí 
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τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό φρόνημα καί σχεδόν ôü ἔâãáëáí ἀπό τίς 
καρδιές τῶν νέων ἀνθρώπων καί προσπαθοῦν íÜ ôü ἀíôéêáôáóôÞóïõí 
μέ ἕνα συγκρητισμό (Οἰκουμενισμό) καί μέ ἕνα ὡραιοποιημένο σατανι-
σμό, σάν αὐτόν πού διαφημίζει ὁ David Copperfield.  

Ôü ὅôé åἶíáé ἀíôß÷ñéóôïò êáß äéáâïëïêßíçôïò ìÜãïò,  κατήγγειλε 
καί ἡ ἐφημερίδα "Στύλος Ὀρθοδοξίας" ἀποκαλύπτοντας μέσα ἀπό 
ἔρευνα Ἑλληνοαμερικάνου, ὅτι  ὁ καμπαλιστής ἑβραῖος Copperfield,  
πρίν ἀρχίσει τά μαγικά του, ðïäïðáôÜåé óôáõñïýò... 

Ἐπίσης ôü óáôáíéêü ôïõ ðñïóùðå ῖï  ἀποκαλύφθηκε, ὅταν 
προέτρεπε τούς Ἕλληνες θεατές νά κάνουν μέ τά δάκτυλά τους τό 
óáôáíéêü óýìâïëï, 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 φθηνά ταχυδακτυλουργικά  τρ ίκ ,  καί μέ ἀπάτη-
Video μετέφερε τήν ἴδια κάθε μέρα "κοπέλλα" στίς Μπαχάμες... 

Êáß ἡ ἀðïôõ÷ßá ôïõ ὀöåßëåôáé στό ὅτι  ἐδῶ εἶναι  Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα καί  äÝí ἄöçóå ὁ ×ñéóôüò τό μάγο νά  καλεῖ  πολλά μεγάλα 
δαιμόνια. Ἄλλωστε ἀρκετοί Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι πιστοί, κληρικοί  καί 
λαϊκοί, προσευχήθηκαν γι ’ αὐτό μέ ἐξορκισμούς, Ἀγρυπνίες, παρακλή-
σεις, κ.ἄ. Μάλιστα κάθε μέρα πιστοί ράντιζαν τό γήπεδό του μέ Ἁγια-
σμό καί μοίραζαν στούς εἰσερχομένους ἔντυπο μέ προσευχές!!! 

Μετά ἀπό ôÞ ìåãÜëç ôïõ ἀðïôõ÷ßá νά κάνει στήν Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα τά μεγάλα "θαύματα" πού διαφήμιζαν, οἱ  Ἕλληνες πρέπει  νά 
δώσουν στόν Copperfield τό  "βραβεῖο" ôïῦ ìåãÜëïõ ἀðáôåþíá... 

Å ἶíáé  íôñïðÞ ìáò ðïý ἀöÞóáìå êáß ἦñèå ἐäῶ ὁ ἀñ÷éìÜãïò 
ìÝ ôÜ äáéìüíéÜ ôïõ στήν Ἑλλάδα μας, τή χώρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς 
μόνης ἀληθινῆς Θεϊκῆς Πίστης,  ἡ ὁποία ἔδωσε τό φῶς τοῦ πολιτ ι -
σμοῦ στά  βάρβαρα ε ἰδωλολατρικά Ἔθνη. Τό νά θαυμάζουμε διαβολι-
κά ψευτοθαύματα ἰóïäõíáìåῖ ìÝ ἐîýâñéóç  τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας 
καί  τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι  ἔχουν εὐεργετήσει  καί εὐεργετοῦν τό Ἔθνος 
μας μέ ἄπειρα θαύματα καί εὐλογίες. Å ἶíáé óÜí íÜ ἀñíïýìåèá τή 
προστασία τοῦ Χριστοῦ καί  νά δεχόμεθα τή δ ιαβολική βοήθεια. Θά 
γ ίνουμε ἀ÷Üñéóôïé êáß ἀíôß÷ñéóôïé; 

Ôß ðñÝðåé íÜ êÜíïõìå ; Νά ἐξηγοῦμε στούς νέους ὅτι  εἶναι ἀóÝ-
âåéá πρός τόν Χριστόν νά τρέχουν σέ μάγους, ἀστρολόγους, 
μέντιουμ, ἀποκρυφιστές, γκουρού καί λοιπούς ἀπατεῶνες δαιμονι-
σμένους τσαρλατάνους. Ἄí ἀìåëïῦìå ãé’ áὐôü, èÜ öýãåé ἡ εὐλογία τοῦ 
Θεοῦ ἀπό τήν Ἑλλάδα καί θάρθουν συμφορές... 

Μέ ἀγωνιστ ικούς χαιρετ ισμούς,  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ. 


