
Skull and Bones is an elite secret society at Yale 
University that includes some of the most powerful men of 
the 20th century.  (60  Minutes / CBS) 

Skull and Bones 
Η μαύρη οργάνωση, 
των Bush, Kerry κλπ,
ίδια πνευματικά με 
αυτή των SS ! 

Η παγκοσμιοποίηση και η φίμωση του τύπου 
posted in  eWorld , Real World , Ελληνικά on Monday, 11 October 2004, 23:31  

Οι Αμερικανικές αρχές, μετά από αίτηση Ιταλικών και Ελβετικών αρχών, κατά πάσα 
πιθανότητα, ανάγκασαν αμερικανική εταιρία διαδικτυακής φιλοξενίας που εδρεύει στο Λονδίνο να 
τους παραδώσει τους servers του ανεξάρτητου δημοσιογραφικού οργανισμού Indymedia. 
Μπάχαλο χωρίς προηγούμενο..  

Οι servers φιλοξενούσαν συνολικά 20 ειδησεογραφικούς τόπους, που εξυπηρετούσαν 17 
χώρες, ενώ η κατάσχεση έγινε βάσει της νεότευκτης συνθήκης MLAT (Mutual Legal Assistance 
Treaty), που καθορίζει την διακρατική συνεργασία των ΗΠΑ με τρίτες χώρες σε θέματα διεθνούς 
τρομοκρατίας, απαγωγών και ξεπλύματος χρημάτων. Κανείς δεν ξέρει ακόμα ποιες υπηρεσίες 
συγκεκριμένα συνεργάστηκαν στην κατάσχεση, ή τι απέγιναν οι servers.  

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία μέχρι στιγμής 
ποιούν την νήσσα απέναντι στο θέμα, κάτι που δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν: εδώ, στον 
πόλεμο του Ιράκ αποσιωπούσαν ακόμα και τις δολοφονίες δημοσιογράφων, σιγά μη βοηθήσουν 
τώρα τους ανεξάρτητους, που τους τρώνε και το ψωμί...  

Προς τιμήν τους, την είδηση κάλυψαν το BBC, οι Washington Times, ο Guardian και 
ο Seattle Post Intelligencer.                  

πηγή :  http://isag.meng.auth.gr/blogentis/Oneiros/2004/10/11/indymediaseizure 
 
      Σημ. ΛΜΔ: Μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος Βush ανήκει σε αποκρυφιστική 
οργάνωση και μάλιστα από τις πιο μαύρες που πέρασαν από τον πλανήτη, είναι φανερό 
ότι η Νέα Τάξη, για την οποία ο πατέρας Bush υπερήφανα ανήγγειλε ότι ξεκίνησε με τον πρώτο 
πόλεμο στο Ιράκ, δεν έχει  σκοπό να προσφέρει στην ανθρωπότητα το ελάχιστο καλό! 
         Αν μάλιστα ληφθεί υπ’ όψιν, ότι η Οργάνωση αυτή ήταν η ίδια απόκρυφη οργάνωση 
που έλεγχε «πνευματικά» τα περιβόητα SS του Χίτλερ, με τό ίδιο ακριβώς σήμα, τότε 
πραγματικά είναι ξεκάθαρο ότι όλα πλέον είναι ζήτημα χρόνου!! Λογικότατο μάλιστα, αφού ο 
Αμερικάνικος λαός είχε να επιλέξει στις εκλογές σαν ανίπαλο του προέδρου Bush τον John 
Kerry που πέρασε και αυτός από την ίδια Χιτλερική, μαύρη και αποκρυφιστική οργάνωση! Το 

322 σημαίνει 1832, 2ο κεφάλαιο. Το 1ο κεφ. είναι η 
ίδρυση του τάγματος (εκ του οποίου τα SS) στη 
Γερμανία! 
 
(CBS)  Όσο αντίπαλοι ο George Bush και ο John 
Kerry μπορεί να φαίνονται ότι είναι, έχουν μεταξύ 

τους ένα κοινό μυστικό – ένα μυστικό που το κράτησαν για δεκαετίες, και που δεν θάθελαν 
να το κοινοποιήσουν στο εκλογικό σώμα. Το μυστικό: Λεπτομέρειες της θητείας τους στο 
«Κρανίο και κόκαλα», την οργάνωση της “elite” στο πανεπιστήμιο του Yale της οποίας τα 
μέλη περιλαμβάνουν μερικά από τα πιο ισχυρά πρόσωπα του 20ου αιώνα. Στους 
«κοκαλάνθρωπους» όπως αποκαλούνται είναι απαγορευμένο να αποκαλύψουν τι 

συμβαίνει στα εσώτερα άδυτα, στο 
χωρίς παράθυρα κτίριο, στην 
πανεπιστημιούπολη του Yale, που 
αποκαλείται «ο τάφος»… 

www.cbsnews.com/stories/2003/10/02/60minutes/main576332.shtml 

 

Συνέχεια (ΛΜΔ):  
Η μύηση των μελών λέει παρακάτω, η ερευνήτρια του θέματος Alexandra Robbins, γίνεται από 

κάποιον ντυμένο σαν διάβολο ο οποίος στο υποψήφιο γονατιστό μέλος ακουμπάει ένα ξίφος στον ώμο 
του, και λέει: «σύμφωνα με το τυπικό της τάξης μας σου δίνω τον τίτλο του ιππότη του Ευλογά», (Euloga) 
άλλη έκφραση που σημαίνει του “Σατανά”, κατά απομίμηση του «Ευλογητού» που αποδίδεται στον Θεό. 
(Προσέξτε, ακόμη και ο διάβολος χρησιμοποιεί την Ελληνική αυτή λέξη αμετάφραστη, για να έχει 
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Αριστερά θωρακισμένο όχημα των SS στους δρόμους του 
Danzig. Προσέξτε τη νεκροκεφαλή και τα κόκαλα κάτω 
από το ιδιόμορφο σήμα των SS. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα όχι για S αλλά για 
αστραπές, το μυστικό σήμα των µαύρων µάγων, που 
δέχονται ότι ανενδοίαστα ακολουθούν τον ως αστραπή εκ 
του Ουρανού πεσόντα! Δηλ. τον Σατανά! Σε κτίριο, η 
σημαία µε τον ανατρεπόμενο σταυρό, την σβάστικα, άλλο 
ένα αντιχριστιανικό και αποκρυφιστικό σύµβολο. 

ακρίβεια στα λεγόμενά του! -ΛΜΔ). Δίπλα παραστέκεται κάποιος ντυμένος Πάπας (!), με το ένα πόδι 
πάνω σε ένα άσπρο μονόγραμμα στο μαύρο σήμα του τάγματος (νεκροκεφαλή και κόκαλα).  

Η παρουσία του Πάπα σημαίνει ότι προωθείται ήδη, από τις δυνάμεις του σκότους, κάποιος 
τέτοιος «Μαύρος Πάπας», ο ψευδοπροφήτης κατά την Αποκάλυψη, στον οποίο καλούνται να κάνουν 
από τώρα υπακοή τα μέλη, μέχρις ότου αυτός αναλάβει τα ηνία της εξουσίας. Είναι το ακριβώς αντίθετο 
από αυτό που συνέβαινε με τους αληθινούς Προφήτες του Ιησού Χριστού, που πνευματικά ήταν πριν την 
εμφάνισή Του προετοιμασμένοι να υποδεχτούν τον Ίδιο και την διδασκαλία Του. 

 Η συμπαρουσία πάντως “Διαβόλου” – “Πάπα” συμβολίζει αναλογικά την μελλοντική 
συμπαρουσία  Αντιχρίστου - Ψευδοπροφήτου. 

Για να μην ανησυχήσουν οι Αμερικανοί, τους λένε, (ψευδώς όμως), μετά την αποκάλυψη 
αυτή, τα μέσα ενημέρωσης, ότι στην οργάνωση αυτή μετείχαν πολλοί «εκλεκτοί», δηλ. μην 
ανυσηχείτε, όπως πηγαίνατε μέχρι τώρα έτσι θα συνεχίσετε και στο μέλλον. Όχι και τόσο καλά, 
αλλά όχι και τόσο άσχημα! 

Δεν είναι έτσι όμως!!  Η γενίκευση του αποκρυφισμού στην Ευρώπη και κυρίως στην 
Γερμανία και Αυστρία γύρω στα 1920 – 1930 ανέβασε επάνω τον Χίτλερ, ένα μέντιουμ και 
μεμυημένο στην Εταιρεία της Θούλης (ή κούφιας Γης) και άλλων αμέτρητων δεισιδαιμονιών και 
βέβαια… ηλιθιοτήτων  για κάποιο Χριστιανό Ορθόδοξο, επικινδύνων όμως. Η επικινδυνότητά 
τους δεν άργησε να φανεί… Τα πνεύματα που κλήθηκαν έκαναν καλά τη δουλειά τους… Σήμερα 
υπάρχει αυτή η τάση αλλά σε μεγαλύτερη έξαρση. Οπότε τι μέλλει γενέσθαι με τα σύγχρονα 
όπλα;  

Αν στην Ευρώπη σήμερα οι πολιτικοί της δεν θέλουν να ακούγεται τίποτα για Χριστιανισμό 
και να μην υπάρχει καν ούτε περί Θεού αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, λέτε αυτό να μην 
είναι προϊόν μιας Μαύρης Γνώσης από τη Μύηση σε ανάλογα καταχθόνια κέντρα, στοές κλπ; 

Ας προσέξουν και οι δικοί μας, Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, που μένουν στις «πολιτισμένες» χώρες 
της Δύσης, ή στέλνουν εκεί τα παιδιά τους για σπουδές, 
να μην πλησιάσουν σε οτιδήποτε εκτός Εκκλησίας. 
Διότι αν ο Χριστός απείλησε με τιμωρία όποιον λέει 
απλώς λόγο αργό (ανώφελο πνευματικά), τότε τι θα 
γίνει με αυτόν που δίνει σατανικούς όρκους;  Αν κάποιος 
μπερδεύθηκε σε τέτοια, υπάρχει ακόμη, όσο ζεί, λύση:  Η 
εξομολόγηση, αν προλάβει… 

 
 

Αν μόλις ανέβηκε ο αποκρυφιστής Χίτλερ στην Γερμανία άρχισαν οι τοπικοί Ευρωπαϊκοί 
πόλεμοι, που οδήγησαν τελικά στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε η εμφάνιση όλων των 
συγχρόνων όχι απλά αθέων κυβερνητών, αλλά μαύρων μασόνων και αποκρυφιστών, με 
προεξάρχοντα αυτόν της «Υπερδύναμης» δεν είναι λογικό που συμπίπτει με το ξεκίνημα της 
νέας σειράς πολέμων; Επειδή δεν είναι χρήσιμο να δαπανάμε δυνάμεις εμβαθύνοντας διαρκώς 
στα του κακού, ενώ από την άλλη πλευρά χρειάζεται και κάποια προσέγγιση στο που 
βρισκόμαστε, με πνευματικά κριτήρια, γι’ αυτό έγινε η ανάλυση αυτή, και τη θεωρώ αρκετή.  
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Δεξιά πάλι τα ίδια σήματα
στα SS που βρίσκονται στο 
μέτωπο του Λένινγκραντ το 

Δεκέμβριο του 1943.

Σκοπός μας πρέπει 
να είναι το να συνειδητο-
ποιήσουμε περισσότερο σε 
πια κατάσταση βρισκόμα-
στε, κοιτάζοντας όμως πρώτα μέσα στον εαυτό μας, και 
κατόπιν προς τα έξω, για να ζούμε σωστά σαν 

Χριστιανοί, 
όπως μας συμ-
βουλεύουν οι 
Πατέρες αλλά 
και οι σύγχρονοι 
γέροντες.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα σημεία των καιρών 

 Τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι μπήκαμε ήδη στα δύσκολα χρόνια, σύμφωνα και με 
τον π. Θεόδωρο Ζήση, καθ. Πανεπιστημίου της Θεολογίας, και μία ακόμη επιβεβαίωση γι’ αυτό 
είναι η προώθηση και από Ορθοδόξους, της πανθρησκείας ή οικουμενισμού:  

…«Οι οικουμενιστές, ορθόδοξοι και μη, διαμόρφωσαν την εξωφρενική “θεωρία των 
κλάδων” σύμφωνα με την οποία καμία χριστιανική ομολογία, ούτε η Ορθόδοξη Εκκλησία (!), δεν 
έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά μόνο τμήματα αληθείας (όπως ένα δένδρο χωρίζεται στα κλαδιά 
του)· έτσι προσπαθούν να διαψεύσουν το Χριστό και τους Αποστόλους που τονίζουν ότι η 
Εκκλησία δεν θα παύσει ποτέ να υπάρχει, και ότι αυτή είναι στύλος και θεμέλιο της αληθείας 
(Ματθ. 16, 18 & Α΄ Τιμ. 3, 15)... 

Πρώτο “θαρραλέο” βήμα της (κάποτε) παραδοσιακής Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον 
θεομίσητο οικουμενισμό υπήρξε η υποδοχή του πάπα στην Ελλάδα ως εκκλησιαστικού ηγέτη, 
«επισκόπου Ρώμης», αντί της αποφυγής και καταδίκης του ως αιρεσιάρχη, όπως επιβάλλει η ίδια 
η Αγία Γραφή (Α΄ Τιμ. 6, 3-5, Τίτ. 3, 10-11 κ.ά.). 

Η εγκατάλειψη της αληθείας από τους ορθοδόξους οικουμενιστές αμείβεται εκ μέρους των 
αιρετικών αδρά, με φήμη και δόξα, χειροκροτήματα, επιδοτήσεις, συμπόσια, ταξίδια και πολιτικά 
ανταλλάγματα.  

Εδώ επαληθεύεται αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «αγάπησαν τη δόξα που δίνουν 
οι άνθρωποι παραπάνω από τη δόξα που δίνει ο Θεός» (Ιω. 12, 43). Εμείς, όμως, με υπομονή, 
πίστη και αγάπη, ας μένουμε σταθεροί και έτοιμοι για την υπεράσπιση της αληθινής Πίστεώς μας 
στην οποία σώζονται και οι συνάνθρωποί μας και εμείς· αμήν. Γιατί οι καιροί δυσκολεύουν»…  

(Ο οικουμενισμός,  από το «αντίβαρο»). 
 
 
 

 
 

Αριστερά ο “Obergruppenfuhrer” των SS, Karl 
Wolff, με το σήμα της νεκροκεφαλής και των 
κοκάλων στο καπέλο του, και ο Benito 
Mussolini. 
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