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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ 

    ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ 

ΙΔΙΟ 

 

 

Μεγάλος μάγκας γονιός από τον Βόλο ο οποίος επέστρεψε την 

υπεύθυνη δήλωση που έπρεπε να 

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μεγάλος μάγκας γονιός 

από τον Βόλο ο οποίος επέστρεψε την υπεύθυνη δήλωση 

που έπρεπε να συμπληρώσει για την νέα σχολική χρονιά 

του παιδιού του με αλλαγμένα στοιχεία και ατελείωτα 

«μπινελίκια» ! 

https://www.triklopodia.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%ce%bf-%ce%bf%cf%80/
https://www.triklopodia.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%ce%bf-%ce%bf%cf%80/


2 
 

   Εκτός εαυτού βγήκε ένας πατέρας ενός μαθητή από τον 

Βόλο όταν του ζητήθηκε να συμπληρώσει μία υπεύθυνη 

δήλωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και πάνω 

αναγραφόταν η ένδειξη γονέας Α και γονέας Β. 

Ο Βολιώτης πατέρας άμεσα τα διέγραψε και έγραψε πατέρας 

και μητέρα στολίζοντας κανονικά και τον διευθυντή αλλά και 

τα ερπετά της Νέας Τάξης Πραγμάτων. 

ΙΔΟΥ  ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ,  

 

      ΓΙΑΤΙ ἐάν δέν τό πράξουμε ,  

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ. .  . . 
         Πατῆστε τόν τίτλο (ἀπό τό διαδίκτυο- στό μονοτονικό)  

  
1)  Το Ίδρυμα Ωνάση αποφάσισε να ασχοληθεί με 

τις ομόφυλες ..https://www.pronews.gr › koinonia › to-idryma-

onasi-a... 

Το Ίδρυμα Ωνάση αποφάσισε να ασχοληθεί με τις 

ομόφυλες οικογένειες: «Είναι και οι δύο μπαμπάδες 

εκεί»! Αυτή είναι η νέα διαφήμιση του ιδρύματος. 

                          

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lazaros/My%20Documents/Το%20Ίδρυμα%20Ωνάση%20αποφάσισε%20να%20ασχοληθεί%20με%20τις%20ομόφυλες%20...%0dhttps:/www.pronews.gr%20›%20koinonia%20›%20to-idryma-onasi-a...%0d
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lazaros/My%20Documents/Το%20Ίδρυμα%20Ωνάση%20αποφάσισε%20να%20ασχοληθεί%20με%20τις%20ομόφυλες%20...%0dhttps:/www.pronews.gr%20›%20koinonia%20›%20to-idryma-onasi-a...%0d
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lazaros/My%20Documents/Το%20Ίδρυμα%20Ωνάση%20αποφάσισε%20να%20ασχοληθεί%20με%20τις%20ομόφυλες%20...%0dhttps:/www.pronews.gr%20›%20koinonia%20›%20to-idryma-onasi-a...%0d


3 
 

2) Αλλαγή φύλου από τα 16 με μια απλή αίτηση και 50 

ευρώ 

«Οποιοσδήποτε Κύπριος πολίτης γεννηθείς στη 

Δημοκρατία, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία 

μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του 

καταχωρισμένου...  

            30/09/2022   Διαβάστε περισσότερα     

 

   Σημείωση:    Κύπριοι !   πῶς τό ἐπιτρέψατε αὐτό  ἀπό τούς 

πολιτικούς σας ;   Ντροπή! Ἔτσι θά ἐλευθερωθῆ ἡ Κύπρος ;  ντροπή, 

ντροπή, ντροπή.    Κάποιοι Ἕλληνες πολεμήσανε , καί 

σκοτωθήκανε γιά ἐσᾶς,   ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΤΕ!  Τό αἷμα  τους δέν τό 

δώσανε γιά τά σημερινά χάλια  στήν πολυβασανισμένη μας  

Κύπρο.  Ὅραμα  εἶχαν μία καλύτερη   κοινωνία,  μία ἀνθρώπινη,  

ἐν Θεῶ.- 

                                       

                 

  Τό τρίτο καί φαρμακερό,  ἐάν εἶναι τελικά ἀλήθεια - «φίδι πού 

μᾶς ἔφαγε»-  θέλει ἰδιαίτερη προσοχή. 

3)  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΕΜΒΟΛΙΟΥ ΜΕΣΩ  ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/allagi-fylou-apo-ta-16-me-mia-apli-aitisi-kai-50-evro/
https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/allagi-fylou-apo-ta-16-me-mia-apli-aitisi-kai-50-evro/
https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/allagi-fylou-apo-ta-16-me-mia-apli-aitisi-kai-50-evro/
https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/allagi-fylou-apo-ta-16-me-mia-apli-aitisi-kai-50-evro/
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        Μήπως λοιπόν γι' αὐτό κόπτονται οἱ τῆς παγκοσμιοποίησης νά 

«ἐμβολιάσουν»  καί  τά  παιδιά μας ; 

   

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:     Πῶς σχετίζεται τὸ ἐμβόλιο μέ τὴν  μείωση τοῦ 

πληθυσμοῦ τῆς γῆς, ἀλλά ὅπως θά διαβάσετε παρακάτω καί μέ 

τήν ἀλλαγή τοῦ γενετικοῦ προσανατολισμοῦ στά παιδιά !  

 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ (Ποιοὶ καὶ γιατὶ μᾶς 

πολεμοῦν) . 

             ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ! 

«Τὸ  Ἀμερικανικὸ Κογκρέσσο σχεδίαζε ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1974 

μὲ ποιὸ τρόπο θὰ ἐπιβάλλουν τὸν ἐμβολιασμὸ στοὺς ἀνθρώπους 

προκειμένου  νὰ τοὺς ἐλέγχουν τὴ βούληση καὶ  νὰ ἀποκτήσουν 

πάνω τους   δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου…      Ὅταν εἰσαχθῆ εἰς τὸν 

ὀργανισμὸν  τὸ ἐμβόλιον, τότε οἱ νανοτρανζίστορ ἐγκέφαλοι 

ἐνεργοποιοῦνται  διὰ  εἰδικῶν κυμάτων, ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ 

γιγαντιαῖες  κεραῖες, εὑρισκόμενες  σὲ εἰδικῶς  κατασκευασθέντα 

τεράστια  στάδια.   Τὸ  ἀποτέλεσμα  τῆς  ἐνεργοποιήσεως θὰ εἶναι ὁ 

ξαφνικὸς  θάνατος λόγω καρδιακοῦ ἐπεισοδίου τοῦ ἐμβολιασθέντος 

ἀτόμου!» 

Τώρα, σήμερα,  ἐν ἔτος 2022 !  ἀνακαλύπτουμε καί ἄλλη μία 

παράμετρος !   ὄχι μόνον τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς διά τῶν 

καρδιακῶν ἀσθενειῶν,  καί  ἄλλων ἀσθενειῶν,  ἀλλά  καί ὅτι 

προσπαθοῦν  οἱ ἀντίχριστοι νά εἰσχωρήσουν  στόν γενετικό  κώδικα 

τῶν παιδιῶν  τοῦ κόσμου   γιά νά τούς ἀλλάξουν τό γενετικό 

προσανατολισμό, δηλαδή τό φύλο!  καί νά το μεταλλάξουν σέ  

διεστραμμένο «φύλο» !  Νά ἐνσωματώσουν  τό  mRNA τοῦ 

ἐμβολίου μέσα τους,  καί αὐτό θά ἔχει βεβαίως ἀποτέλεσμα 

γενετικῆς  μετάλλαξης στά  χρωματοσώματα τους.  

Προσέξτε  ἐνδεχομένως   πῶς  :   Τό χρωμόσωμα Χ εἶναι ἕνα ἀπό τά 

δύο (μαζί μέ τό Y) φυλετικά  χρωματοσώματα (γιά περαιτέρω 

πατῆστε ἐδῶ : χρωμοσώματα)   τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἐκεῖνα πού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1
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καθορίζουν τό φύλο του.   Τά χρωμοσώματα  Χ καί Υ προσδιορίζουν 

τό  φύλο.   Οἱ  ἄνδρες ἔχουν ἕνα  Χ καί ἕνα Υ, ἐνῶ οἱ γυναῖκες δύο  Χ.  

Σύμφωνα μέ τήν τοξικολόγο Γιάνσι Λίνσντει, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ 

τήν ἱστορία τοῦ ἐμβολίου ἀπό τήν ἔναρξή του, τονίζει  πῶς αὐτή ἡ 

μελέτη  ἐπιβεβαιώνει (  γιά περαιτέρω πατῆστε ἐδῶ: πως αυτή η 

μελέτη επιβεβαιώνει)   ότι τό εμβόλιο Covid της Pfizer μπορεῖ νά 

μεταγραφεῖ  σέ κυτταρικό  DNA — σέ ἕνα σύστημα  in vivo.   Τί 

σημαίνει ὅμως αὐτό ; 

Σημαίνει ὅτι τό παιδί πού ἐμβολιάσθηκε κινδυνεύει νά  γίνει 

παιχνιδάκι καί πειραματικό  θύμα ἀπό τούς μεγιστάνες ἀρρώστους 

τοῦ πλανήτη μας (βλέπε : Ἔλιον Μάσκ) ὅπου συμμετέχουν στήν 

ἀντίχριστη παγκοσμιοποίηση,  καί στήν διαστροφή τοῦ ἀνθρώπου 

σέ μετάνθρωπο, δηλαδή  το ἀνθρώπινο  σῶμα νά μεταβληθῆ σέ μία 

ἕτοιμη θλιβερή κατοικία-τομάρι   γιά νά φιλοξενήσει  λεγεῶνες 

δαιμόνων.  

Ὅμως, τά τέρατα τῆς παγκοσμιοποίησης θά τά εὕρουν μπροστά 

τους, ἤδη  κάποιοι πληρώνουν τό τίμημα :   Διαβάζουμε καί 

ἀντιγράφουμε (στό μονοτονικό):   Ο Ζαβιέ Μασκ, ένα από τα επτά παιδιά 
του ιδρυτή της Tesla, που έκλεισε τα 18 τον Απρίλιο, δήλωσε πως «δεν θέλει 
να είναι συνδεδεμένος με τον πατέρα του» και έκανε αίτηση για να 
μετονομαστεί σε Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, γράφει η αμερικανική ιστοσελίδα. 
Το αίτημα περιέχεται σε έγγραφο που κατατέθηκε στην κομητεία του Λος 
Άντζελες.          Ο Ζαβιέ λέει ότι θέλει να αναγνωριστεί ως γυναίκα. «Ο Ζαβιέ 
υποστηρίζει το δικαίωμά του στην «"ταυτότητα φύλου" - αναφέρει το 
έγγραφο που επικαλείται το Tmz. Προσθέτει μάλιστα ότι δεν θέλει πλέον να 
ζει μαζί ή να έχει οποιαδήποτε σύνδεση με τον βιολογικό του πατέρα». 

Ὑπενθυμίζουμε στούς ἀναγνῶστες μας  ὅτι αὐτή ἡ ἱστορία μέ τά 

χρωμοσώματα  δέν εἶναι καινούρια,  φαίνεται ὅτι ἐξελίσσεται, ἔχει 

ἀναφερθῆ   ἐδῶ καί δεκαετίες μέσα ἀπό τό σπουδαῖο σέ ἐνημέρωση 

ἔντυπο   τοῦ ὀρθοδόξου τύπου.  Ἐκεῖ ὁ μακαριστός Χαράλαμπος 

Βασιλόπουλος ἀναφέρει (βάση  ντοκουμέντων) ὅτι ἡ  «γάτα τῆς 

κολάσεως» ) εἶναι τό φθόριο πού βάζαν στό νερό (Ἀμερική,  

Αὐστραλία, κλπ) γιά νά   μεταλλάξουν  τά  χρωματοσώματα τῶν 

παιδιῶν.  

 

https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2022/08/causality-article.pdf
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2022/08/causality-article.pdf

