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          ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, 
καί ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕ Ο ΛΑΟΣ.

  Μὲ ἁπλὰ λόγια ὁ λαὸς ἐξαπατᾶται ἀπὸ τὸ θεαθῆναι, αὐτὸ τὸ 
γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ πολιτικάντηδες, καθὼς τὸ σπουδάζουν. 
Πράγματι, σπουδάζουν τὸ θεαθῆναι (ἐκ ἔμπιστων  προσώπων μέσα 
ἀπὸ  ἰδιαίτερων μαθημάτων ὑποκριτικῆς). Ἔτσι  λοιπὸν εὔλογα  
καταλαβαίνει καὶ ὁ πιὸ εὐκολόπιστος στὸ ἀπατηλὸ σύστημα τους , 
ὅτι:  1) θὰ πιέσει νὰ κλείσει τὰ μάτια, 2) δὲν θὰ κοιτάξει τὸν κόσμο 
στὰ μάτια, 3) θὰ πιέσει τὸν λόγο  του νὰ ἐξέλθει λυπητερός, καὶ 4) θὰ 
γυρίζει τὴν πλάτη, ἀκόμα καὶ πρὶν ἐπέλθουν 1-2 λεπτά,  καὶ ὅπου 
φύγει-φύγει ∙   φυγὰς καὶ ἀνακουφισμένος, ὅτι τὴν σκαπούλαρε ἀπὸ 
τὸν ἐνοχλητικὸ ὄχλο, ὄχλο ποὺ ζητάει τὰ παρηγορητικὰ λόγια καὶ 
τὴν συμπόνια ἑνὸς ἠθοποιοῦ - πρωθυπουργοῦ.  Ἐὰν 
παρακολουθήσετε  λοιπόν τὸ βίντεο θὰ τὰ ἰδεῖτε καὶ τὰ 4.

             

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:    Αλγεινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
στη Λάρισα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική σύγκρουση των 
δύο τρένων στα Τέμπη, με τραγικό απολογισμό έως τώρα 41 νεκρούς
και δεκάδες τραυματίες.     Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγα δευτερόλεπτα
προτού ο Μητσοτάκης κάνει τη δήλωσή του για το τρομερό δυστύχημα, 
ακούγεται κάποιος να του δίνει οδηγίες καί να του λέει «πιο χαμηλά, χαμηλά 
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το κεφάλι». Εκείνη τη στιγμή, ο πρωθυπουργός κατεβάζει το κεφάλι του καί 
παίρνει μια έκφραση θλίψης προτού μιλήσει στην κάμερα. 

                       https://twitter.com/i/status/1630880710696353792

Ὅμως, ἐπί εὐκαιρία θὰ σταθοῦμε καὶ σὲ κάτι ἰδιαίτερο.  Αὐτὸ εἶναι
τὸ σημαντικότερο  ἐπίτευγμα  ξεγελάσματος τοῦ λαοῦ.  Πρόκειται γιὰ
τὸ σπουδαιότερο  τελικό ἀποτέλεσμα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος,  καὶ 
ποὺ  εὑρίσκεται  τώρα (=τὸ πολιτικὸ σύστημα τῶν κομμάτων) γιὰ 
πολλὲς δεκαετίες,   ἀκόμα καί αἰῶνες ἐπάνω,  καὶ ἀπομυζᾶ  καὶ 
ξεγελᾶ   τοὺς λαοὺς τῶν χωρῶν. 

Προσέξτε τὶ κάνει αὐτό, καὶ πὼς τὸ ἔχουν ἔτσι ρυθμίσει νὰ 
λειτουργεῖ.

Ἡ βασικὴ του ἀρχὴ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὸ 
πολιτικὰ κόμματα νὰ μὴν ὑπηρετοῦν τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ 
δικὰ τους ποταπὰ  καὶ ἀφιλότιμα συμφέροντα.

Πὼς τὸ ἀνακάλυψα (προσωπικὴ μαρτυρία). Μὲ ἀπασχολοῦσε 
πάντοτε ἡ σκέψη, γιατὶ  ἕνας συγγενὴς μου ἀφοσιώθηκε στὴν 
ἰδεολογία τοῦ κομμουνισμοῦ, ἕνας ἄνθρωπος ἔξυπνος, φιλότιμος, καὶ
ἐργατικός.  Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἐμπιστεύεται εὔκολα τὸ  κάθε 
ἰδεολογικὸ  σκεπτικὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν πρῶτα δὲν τό ἐξετάσει ἀπὸ 
ὅλες τὶς μεριὲς . 

Καὶ ἐνῶ γιὰ πολλὰ χρόνια δὲν μποροῦσα νὰ τὸ κατανοήσω, 
ἀναπάντεχα (κατὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ) ἀνακάλυψα τὴν αἰτίαν. 

Καὶ  αὐτὴ ἦταν μέσα ἀπὸ μία προσωπικὴ μαρτυρία του, γυρνώντας 
τὰ χρόνια πολὺ πίσω, πρὶν ἀκόμα ἔρθει ὁ Δεύτερος παγκόσμιος 
πόλεμος, ὅταν ἦταν ὁ συγγενὴς μου 8 μὲ 10 ἐτῶν. 

Τότες βίωσε μία οἰκογενειακὴ περιπέτεια, μοῦ τὴν διηγήθηκε ∙             
τὸ κράτος εἶχε δώσει δάνεια στοὺς ἀγρότες νὰ ἀγοράσουν σπόρο 
πατάτας, γιὰ νὰ καλλιεργήσουν τὰ χωράφια τους.  Ὅμως,    τὰ 
δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια πάντα  ὅλο καὶ κάτι συνέβαινε καὶ ἡ 

https://twitter.com/i/status/1630880710696353792
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παραγωγὴ πήγαινε στράφι, κι ἔτσι οἱ ἀγρότες δὲν τὴν πωλοῦσαν, καὶ 
δὲν ἐξοφλοῦσαν τὶς τράπεζες.

Τότες λοιπὸν οἱ χρεωμένοι  στὶς τράπεζες, καθὼς  δὲν εἶχαν νὰ 
πληρώσουν.  .  ἔρχονταν τό κράτος καὶ τοὺς ἔπαιρνε τὴν μοναδικὴ 
περιουσία ποὺ εἶχαν : τὸ σπίτι τους.

Λύπη καὶ στεναχώρια τότε  μεγάλη βίωσε ὁ συγγενὴς  μου, ἡ μητέρα 
του, καὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια του (καὶ τὰ παιδιὰ μαζὶ). 

Μεταξὺ λοιπὸν αὐτῶν τῶν παιδιῶν ἦταν καὶ ὁ συγγενὴς μου. 
Ἐνθυμῆται τότες, ὅτι ἐνῶ τὸ κράτος (τὸ ὁποῖον τὸ ἀντιπροσώπευε ἕνα 
πολιτικὸ κόμμα ) ἔμπαινε στὴν διαδικασία νὰ βάλουν τοὺς 
ὑπεύθυνους στὸ χωριὸ νὰ κινήσουν τὴν διαδικασία νὰ πάρουν τὸ 
σπίτι, στὴν ἀντίπερα «ὄχθη» , τοῦ ἰδίου πολιτικοῦ συστήματος τῶν 
κομμάτων εὑρίσκονταν τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα.   

Οἱ ἐπικεφαλῆς ἐκεινοῦ λοιπὸν φοβερίζαν τοὺς ἁρμόδιους τοῦ κράτους
μὲ θάνατο ἐὰν τολμήσουν καὶ πάρουν τὸ σπίτι τῶν φτωχῶν 
ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ.  Ὁ συγγενὴς μου τὸ θυμᾶται.   Καὶ ὅπως ἦταν 
φυσικὸ  ἡ παιδικὴ ἀθωότητα καὶ ὁ παιδικὸς ἐνθουσιασμὸς γέμισε τὴν 
καρδιά του. 

Ὅμως, στὴν πραγματικότητα τὶ εἶχε συμβῆ;   Ἀπάντηση: αὐτὸ ποὺ 
συμβαίνει καὶ σήμερα.  Οἱ συνθῆκες τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ  θὰ 
ὁρίσουν, τὸν κακό, καὶ ἀπέναντι τὸν . .«καλὸ» (βλέπε ἡ σύγχρονη 
ἔκδοση:   Μπάτμαν ἐναντίον Τζόκερ, δύο δαίμονες ποὺ γιὰ τὸ θεαθῆναι 
εὑρίσκονται «ἀντίπαλοι»).  Ὅμως στὴν πραγματικότητα θὰ ἔχει 
συμβῆ   μία ἐναλλαγή, τὸ σύστημα ποὺ προαναφέραμε, καὶ εἶναι 
σύστημα δαιμόνων, γιὰ νὰ ἀνταλλάσσεται ἡ ἐξουσία (ἐναλλὰξ).          
Τὸ  σύστημα τῶν (*1) ἐναλλαγῶν δὲν εἶναι καινούριο . Ἔχει τὶς 
βρώμικες πηγὲς του στὴν τράπουλα, τὸ χαρτοπαίγνιο.    Τὸ ἴδιο τὸ 
πολιτικὸ σύστημα τῶν κομμάτων λειτουργεῖ μὲ αὐτὲς τὶς  ἀρχές.

Ἃς προσέξει λοιπὸν ὁ Ἕλλην  καὶ ἡ Ἑλληνίδα, τὸ ζήτημα δὲν εἶναι πιὸ
πολιτικὸ  κόμμα θὰ ψηφίσουμε, ἀλλὰ ἐὰν μᾶς ὑποσχεθεῖ κάποιο 
πολιτικὸ κίνημα (καὶ ὄχι κόμμα) ὅτι θὰ τὸ (*2) καταργήσει (=τὸ ἰσχύων 
πολιτικὸ  σύστημα τῶν κομμάτων.  Ὑπάρχει τέτοιο;   Ἐκεῖ θὰ πᾶμε.  
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Ἀφοῦ τὸ ὁρίσουν ὡς δίκαιο.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ  ΩΣ   ΚΑΛΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ , ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ,    ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ.

       Ὑπάρχει κανένας φιλόχριστος στρατιωτικὸς ; νὰ 
πάρει τὸ τιμόνι τῆς χώρας σὲ ἕνα πλοῖο-καρνάβαλος;  
πλοῖο-ὄλεθρος, μὲ ἀνώμαλους, καὶ κάθε ψυχανώμαλος 
ἐγκληματίας μέσα του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ,  ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΤΕ ΤΟ,  καί  
ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΕ  ΛΑΕ  ! 

Ἀποστηθίστε το    ἢ  καλύτερα νὰ χρησιμοποιήσω μία λέξη ποὺ 
μάθαμε ἀπὸ τὸν γέροντα ἅγιο Παΐσιο:  ἐσωστηθίσετε.    

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝΕ  ΤΑ  ΨΕΜΑΤΑ :  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΟΣ  
στρατός (=ἐὰν ἔχουμε ἀκόμα φιλότιμο).  ΣΤΡΑΤΕΥΤΗΤΕ  ΜΑΖΙ 
ΤΟΥ,   γιά νά ΔΕΙ  ΠΡΟΚΟΠΗ Η  ΧΩΡΑ.

Δικαστικὸς πραγματογνώμων Μηχανολόγος Μηχανικὸς Ἀναστάσιος 
Δέδες:  «ἁρμόδιος φορέας νὰ διερευνήσει τὸ δυστύχημα εἶναι ἡ 
δικαστικὴ ἐξουσία».  Καὶ ἀσφαλῶς  ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ὑπηρετῶν  τήν 
πολιτικὴν ἐξουσίαν. 

Ἐρώτηση: Ποὺ ἀνήκει κύριε Δέδε ἡ δικαστικὴ ἐξουσίαν;  ποιὸν 
ὑπηρετεῖ;  Ἐὰν δὲν ὑπηρετεῖ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῶν πολιτικῶν 
κομμάτων δὲν ἔχουμε ἀντίρρηση νὰ τὸ διερευνήσει. 

Ὅμως     δυστυχῶς   τό   ὑπηρετεῖ  . Ἑπομένως τὶ κάνουμε; Μήπως μίαν 
ὀπὴν ἐντὸς τοῦ ὕδατος ; Ἀκριβῶς! Αὐτὸ κάνουμε. Ας μὴν 
ὀνειροβατοῦμε, εἶναι καιρὸς νά συνέλθωμεν.  Ἕλληνες ! εἰς τάς 
ἐπάλξεις!  Κινδυνεύει ἡ πατρίδα, ἡ οἰκογένεια σας, οἱ ἐργασίες σας, οἱ
κόποι σας στὶς σπουδὲς σας, οἱ ζωὲς σας, τὰ πάντα. 
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Ἑπομένως: μόνον ἡ στρατιωτικὴ ἐξουσίαν,  (=ἡ ἐν Χριστῶ), ἐκείνη 
ποὺ ἐν πρόνοια Θεοῦ (=μετὰ τὸν ἐμφύλιον ἐπεμβαίνοντας ὁ ἐθνικὸς 
στρατὸς ἐκ αἰτίας τῆς πολιτικῆς ἰδεολογίας =τὸν κομμουνισμόν) 
ἀπέτρεψε τὴν περαιτέρω σήψη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας (ὅμως, 
ἐπανῆλθαν δριμύτεροι μετὰ τὴν ἀβλεψίαν φιλότιμων στρατιωτικῶν 
ὅπως ἐκκαθαρίσουν  τὴν χώραν ἀπὸ τὴν τρισκατάρατη μασονίαν,  
τρισκατάρατοι ποὺ μᾶς ἔφεραν τὸ παρὸν πολιτιστικὸ σύστημα μὲ τὰ 
ἀνδρείκελα τους τοὺς πολιτικάντηδες ἐπάνω) ∙ καί το σκουλήκι το 
κακό πού τρώγει τά σπλάχνα της ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι η 
τρισκατάρατη μασονίαν, μασονία  ποὺ εἶχε διεισδύσει ὡς δούρειος 
ἵππος σὲ ὅλας τὸν πολιτικόν,  στρατιωτικὸν καὶ κοινωνικὸν ἱστὸν  τῆς
χώρας γενικώτερα.  

Ἐθνικὸς στρατὸς = ὅπου ἐντὸς του ὑπηρέτησε καὶ ὁ ἀσυρματιστὴς τοῦ
Θεοῦ Ἀρσενιος, ὁ μετέπειτα Ἁγιορείτης γέροντας Παϊσιος.  Διότι ἡ 
πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὡς τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἔφερε τὴν στρατιωτικὴν 
ἐξουσίαν (=τύπου: Γεωργίου Παπαδόπουλου).  Τὸ ὅτι τὸν κατεβάσαν 
μετὰ ἐκ τῆς ἐξουσίας ἐκ τῶν ἔσω εὑρισκόμενοι Ἰωανιδικοὶ (=τοῦ 
Ἰωάννίδη οἱ μασόνοι = ἡ πραξικοπηματικὴ ὁμάδα ) εἶναι ἔργο τῆς 
μασονίας.

Συμπέρασμα: Καιρός λοιπόν νά φεύγει αὐτό το ἄθλιο πολιτικό 
σύστημα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ καί τῆς πατρίδος μας,καί αὐτοί πού 
εὑρίσκονται ὄπισθεν τοῦ παρασκηνίου (μασονία καὶ παγκοσμιοποίηση 
ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ). 

Νά ἀνατεθεῖ ἡ  ἐκκαθάριση σέ στρατιωτικό δικαστήριον, 
φιλόχριστον,   σὲ αὐτὸ νὰ ἀνατεθεῖ τὸ ξεβρώμισμα τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας καὶ πολιτείας, πού θά καταργήσει αὐτό το ἐλεεινό πολιτικό
σύστημα τῶν  πολιτικῶν κομμάτων. 

Ὅλοι οἱ ἔνοχοι πολιτικοὶ νά εὑρεθοῦν στήν ἐξορίαν (ὄχι εἰς φυλακήν,  
ἀλλὰ καλλιεργώντας τὴν τροφὴν των στὰ χωράφια, καὶ ἐργαζόμενοι 
γιὰ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον ὅπως διατηρηθοῦν στὴν ζωήν. Αὐτήν ἦταν 
καί ἡ προτροπήν τοῦ Ἁγίου Παΐσιου,  σεβόμενοι τὴν προτροπὴν του).   
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Νά ἀναλάβει λοιπὸν τήν ἐξουσίαν ὁ φιλόχριστος στρατός.  Δύναμη 
ἰσχυρή ἐκκαθάρισης ἀπὸ τὸ μασονικὸ σκουλήκι σὲ ὅλες τὶς τάξεις, 
κατηγορίες καὶ διαβαθμίσεις τῆς πολιτείας καὶ ἐν γένη τῆς χώρας 
μας. 

Διότι ἐδῶ ἔχουμε ἐγκληματίες πού ἑδραιώνουν ὅλον τὸν  κοινωνικόν 
ἱστόν τῆς  χώρας μας, καί γιά τοὺς  ἐγκληματίες πού κυβερνοῦν 
χρειάζεται μία ἄλλη ἰσχυρότερη  δύναμιν τῆς παρούσης  
δυναστείας, ἡ ἀπελευθερωτικὴ  δύναμη, καί αὐτή δέν μπορεῖ νά 

εἶναι ἄλλη ἀπό τό φιλόχριστο στράτευμα (ἡ 

ἱστορία τὸ ἀποδεικνύει περίτρανα, τὸ ἔνδοξον Βυζάντιον δὲν κυβέρνησε

διὰ καμίας πολιτικῆς ἐξουσίας, στρατιωτικὴν 
ἰσχὺν εἶχε τὸ Βυζάντιο  ν  )∙ ἐξουσίαν  

στρατιωτικοῦ τύπου ἐκ φιλοχρίστων στρατιωτικῶν καὶ δικαστικῶν. 

                  Μήπως θέλουμε  καὶ τὴν βοήθεια καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ 
ἁγίου αὐτοκράτορα ἰωάννη Βατάτζη  σὲ πολιτικὰ πρότυπα;  ἐκτὸς 
στρατιωτικῆς ἐπέμβασης;  Ἃς συνετισθοῦμε λίγο (=γιὰ τοὺς κάνοντας 
φιλολογίαν ἐκ τοῦ ἀναπαυτικοῦ  καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς καναπὲ τους ). 

                  Ἀφοῦ στρατιωτικὸς ὑπῆρξε ὁ αὐτοκράτορας μας. Καὶ αὐτὸ 
ἔχει τὴν σημασίαν του. Ὁ Ἰωάννης 'γ Δούκας Βατάτζης: Ὁ 
συμπατριώτης μας αὐτοκράτορας, ὁ  ἔχων ὀρθὴ διάκριση, 
στρατιωτικὸς καὶ Ἅγιος.
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ὁ κρατῶν καὶ σταυρὸ καὶ σπαθί.

                       *  Σημειώσεις    1*     2*   καὶ   3*  ):   

                                             ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η 

1*    Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν ἐναλλαγῶν στὴν τράπουλα

Διδάσκοντες τοὺς Κινέζους καὶ λοιποὺς λαοὺς τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὶς 
τέχνες οἳ ἀπόγονοι τῶν Ἱερέων τῆς «Μοῦ», τοὺς ἐδίδαξαν καὶ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ!   Οἱ δαίμονες μὲ τὴ σειρὰ τους 
τοὺς ἐδίδαξαν τὴν μαντείαν καὶ τὴν μαγείαν.  Τοὺς ἔμαθαν δηλ. πὼς 
νὰ βοηθοῦνται ἀπὸ τοὺς δαίμονας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ζωῆς των! 
Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν συνετάγη 5.000 χρόνια πρὸ Χριστοῦ εἰδικὸς 
κώδιξ  ὁδηγιῶν μὲ τὸ ὄνομα «ΥΙ -ΚΙΝΓΚ».   Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ 
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ὁποίου ἔκτοτε ἐκυβερνᾶτο  ἢ Κίνα καὶ σχεδὸν ὁλόκληρη ἢ Ἀσία!      
Μὰ καὶ ὅ κάθε σχεδὸν Κινέζος θεωροῦσε καθῆκον του σὲ κάθε βῆμα 
τῆς ζωῆς του νὰ προσφεύγη στὴ μαγεία τοῦ «Ἱεροῦ» αὐτοῦ βιβλίου, 
γιὰ νὰ λάβη τὸν «Χρησμὸν» ἀπὸ τὰ ἐξάγραμμα, γιὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ 
κάνη!   Ὅπως ἀναφέρει ἢ παράδοσις κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ «ΥΙ- 
ΚΙΝΓΚ» προσῆλθαν ἑκατοντάδες δαίμονες καὶ ἔδωσαν, διὰ ζώσης 
ὁδηγίες, οἳ ὅποιες καὶ κατεγράφησαν ὑπὸ τῶν εἰδικῶν γραφέων! Ἤτο 
τόσο μεγάλης σημασίας ὅ συνταχθεὶς αὐτὸς δαιμονικὸς Κώδικας, 
ὥστε αὐτὸς ὅ Κομφούκιος νὰ πῆ: «Ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ προστεθοῦν 
μερικὰ ἀκόμη ἔτη στὴν ζωὴ μου, θὰ διέθετα πενήντα ἐξ αὐτῶν γιὰ τὴ 
μελέτη τοῦ Υϊ - Κὶνγκ (δηλ. τοῦ βιβλίου τῶν ἐναλλαγῶν) καὶ ἔτσι θὰ 
ἀπέφευγα νὰ πέσω σὲ μεγάλα σφάλματα»!  Ἀργότερα ὅ ἴδιος ὅ 
Κομφούκιος, προσέθεσε πολλὰ σχόλια εἷς τὸν Κώδικα Υι - Κίνγκ.    
Μὲ τὴν παρέλευσιν τοῦ χρόνου 48 ἄλλοι κινέζοι σοφοὶ προσέθεσαν 
καὶ ἄλλα σχόλια καὶ ἐξηγήσεις! (Βλέπε:) «GΗΙΝG μετάφρασις JΑΜΕ 
LΕGGΕ, βιβλιοθήκη Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου, Δελτίον άρ. 63 - 19508.

Ὑποσημειώσεις   :   α) Ποιὸς διόρισε μία μὴ ἔχων τὰ προσόντα καὶ 
τὸ ὀρθὸν ἦθος  νὰ καρπωθεῖ τὸ ὑψηλότερο ἀξίωμα τῆς χώρας;

Ἀπάντηση:  Οἱ  Μητσοτάκης καὶ  Τσίπρας, ὁρίστε ἡ ἐναλλαγή, 
μέσα ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα.

Β) Ποιὸς διορίσθη ὑπουργὸς ὑγείας; Ἐπὶ κυβέρνηση Μητσοτάκη (ποὺ
μὲ μανία ἀπειλοῦσε ὑγειονομικοὺς ἀνεμβολίαστους, φοιτητές, καὶ 
τοὺς συνταξιούχους, καὶ ὄχι μόνον;) μέσα σὲ ἕνα ἄλλο κόμμα, καὶ ὄχι 
μόνον ἐκεῖνος  ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ;)  Ὁρίστε ἡ ἐναλλαγὴ τῶν 
πολιτικῶν κομμάτων.   Ράβουν καὶ δένουν τὰ σάβανα τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Ἐργάζονται γιὰ τὸ νεκροκρέββατο τῆς  Ἑλλάδος.
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                                            ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η

2*  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ  ΩΣ   ΚΑΛΟΙ  ΙΑΤΡΟΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ , ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ,  ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ.

       Ὑπάρχει κανένας φιλόχριστος στρατιωτικὸς ; νὰ 
πάρει τὸ τιμόνι τῆς χώρας σὲ ἕνα πλοῖο-καρνάβαλος;  
πλοῖο-ὄλεθρος, μὲ ἀνώμαλους, καὶ κάθε ψυχανώμαλος 
ἐγκληματίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ,  ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΤΕ ΤΟ,  καί  
ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΕ  ΛΑΕ  ! 

Ἀποστηθίστε το   ἢ  καλύτερα νὰ χρησιμοποιήσω μία λέξη ποὺ 
μάθαμε ἀπὸ τὸν γέροντα ἅγιο Παΐσιο:  ἐσωστηθίσετε.    

Οἱ κυριότερες συνδέσεις αὐτὲς ἐκ αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος:

1) Τὸ νὰ ἐκλέγειν  ὁ λαὸς   πολιτικὰ   κόμματα (=ὅπου κομματιάζουν 
τὸν λαὸ ὁδηγούμενο  σὲ κατακερματισμένο καρναβαλίστικο ὄχλο), τὴν 
στιγμὴν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει ὁ φιλόχριστος στρατὸς στὸ 
ὀρθό  : = τοῦ ἑνὸς κυβερνητικοῦ σχήματος  ἐκ τῶν ἀρίστων στὸ ἦθος 
καὶ τὸ τάλαντο συνανθρώπων μας,  καὶ μὲ ἀντιπολίτευση τὸν λαὸ 
ποὺ αἰτῆται βελτιώσεων ἢ καὶ παύσης καθηκόντων προσώπων,  μὲ 
σύσταση κάποιων ἄλλων,  ἀντὶ νὰ ἐκλέγειν νέα πρόσωπα μετὰ τῶν 
δηλητηριασμένων ἰδεολογικῶν καβουκιῶν τοὺς (=πολιτικὰ κόμματα).

Οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτείας (καὶ σὲ ὅλες τὶς νευραλγικὲς θέσεις 
ὀργανισμῶν, καὶ ὑπηρεσιῶν δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς)  μὲ τὴν βοήθεια 
τῶν κομματικῶν τους παρατάξεων καλύπτουν πλῆθος κοινωνικὰ 
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φαινόμενα καὶ πληγὲς καὶ τὰ ὑποθάλπουν, γιὰ νὰ τὰ ἀνασύρουν ἐν 
καιρῷ, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴν κοινωνία ἀπὸ πληθώρα 
ἄλλων καυτῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων 
καὶ νὰ διευκολύνουν πονηρὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν 
δυνάμεων .

2) Τὰ Μ.Μ.Ε. , ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα,  μαζὶ καὶ ὁ συνδικαλισμός, 
ὅπου δὲν συμβάλλουν στὴν σωτηρία τοῦ τόπου,  καθὼς 
παρασύρονται ἐκ τῶν πολιτικῶν ρευμάτων στὴν προδοσία καὶ τὸ 
χάος μὲ τὸ ἀμέτρητο βάθος,  μὲ σκοπὸ νὰ μὴν σωθοῦμε ἀπὸ τὴν 
ἀφόρητη αὐτὴ κατάστασι,  τόν βοῦρκο ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ 
ἰθύνοντες τῆς παγκοσμιοποίησης.

Ἀκούγοντας τον καλό συνταγματολόγο κύριο 
Γεώργιο Κασιμάτη στὸ  :

Μετά την τραγωδία των Τεμπών, οι πολίτες είπε ο κ. Κασιμάτης στον 
98.4, πρέπει να αντιληφθούν ότι η δημοκρατία, η ποιότητα της και η 
θεσμική της ενίσχυση, τελικά εξαρτάται από τις επιλογές που οι ίδιοι 
κάνουν ως προς την αντιπροσώπευση τους στη Βουλή
 
https  ://  www  .  neakriti  .  gr  /  article  /  editors  -  blogs  /  giorgos  -  sahinis  -  blog  /1706016/  giorgos  -
kasimatis  -  sugekrimenes  -  politikes  -  euthunes  -  i  -  asulia  -  kai  -  i  -  euthuni  -  ton  -  politon  /
 

Γ. Κασιμάτης : Συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, η "ασυλία" και
η ευθύνη των πολιτών
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  rXJWkt  1  k  -  PQ  &  t  =2  s

ἐρχόμαστε πλέον ἀπὸ τὴν πολὺ θεωρία στὴν πράξη. 

Ἃς σταματήσουμε, ἀκόμα καὶ ἀπὸ ἐξαίρετους ἐπιστήμονες νὰ 
ἀναλωνόμαστε στὴν μονοτονικὴ διάγνωση, καὶ μελλοντολογία, ὡς 
κάποιους ἀστρολόγους (μήν, καὶ δὲν θὰ βγεῖ ἐκεῖ πουθενά, καὶ τὰ 
τοιαῦτα  ἀποθαρρυντικὰ).  Ἀρκετὰ ἡ διάγνωση, ἀρκετὰ οἱ 
μελλοντολόγοι προφῆτες,  μετὰ τὴν διάγνωση ποὺ εἶναι ἡ 
ἀσθένεια προχωρᾶμε ἀκάθεκτη στὴν ὀρθὴν  θεραπείαν.                  

https://www.youtube.com/watch?v=rXJWkt1k-PQ&t=2s
https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1706016/giorgos-kasimatis-sugekrimenes-politikes-euthunes-i-asulia-kai-i-euthuni-ton-politon/
https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1706016/giorgos-kasimatis-sugekrimenes-politikes-euthunes-i-asulia-kai-i-euthuni-ton-politon/
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Νὰ προσκαλεσθεῖ   ὁ  κος Γιῶργος Κασιμάτης, ὡς συνταγματολόγος, 
γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ κατάργησης τοῦ πολιτικοῦ συστήματος τῶν 
κομμάτων (=τύπου Γεωργίου Παπαδόπουλου, χωρὶς  μέσα αὐτοὺς ποὺ 
τὸν ἀνέτρεψαν φυσικά, καὶ ἐννοοῦμε  ξεκαθάρισμα σὲ ὅλες τὶς 
ἐπιτελικὲς θέσεις στὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, δηλαδὴ τοὺς προσκείμενους
στὴν μασονία καὶ τῶν παρακλαδιῶν τους) καὶ ὄχι νὰ ἐκφέρει μόνον 
γνώμη πὼς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὸ ὑπάρχον 
σύνταγμα.  

Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἰσχῦον πολιτικὸ  σύνταγμα κύριε  Κασιμάτη, 
καὶ δὲν θὰ ὁδηγηθοῦμε ἀπὸ αὐτό, σὲ καμμία περίπτωση.  Ναὶ, 
βεβαίως  νὰ τὸ δοῦμε πὼς λειτουργεῖ αὐτὸ  , καμμία ἀντίρρηση, ἀλλὰ 
ὅσο ἀφορᾶ πὼς θὰ τὸ ξεμπερδέψουμε αὐτὸ τὸν σύνταγμα-γόρδιο 
δεσμὸ  μὲ τὴν δαιμονικὴ παγκοσμιοποίηση μέσα στὸν ὅλον 
μηχανισμὸν του  τὴν λύση μᾶς τὴν ἔδωσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος : 
τὸν κόβουμε μὲ τὸ σπαθί.  Τελεία καὶ παῦλα. 

                        

Καὶ μὴν προδιαγράφεις ὅτι δὲν θὰ μπορέσουμε,   διότι ὅταν ὑπάρχει 
θέληση ὅλα γίνονται, ἀρκεῖ νὰ ὁρίσουν οἱ ἐπιλεγμένοι ἄριστοι 
φιλόχριστοι στρατιωτικοί, ὁ φιλόχριστος στρατὸς τοὺς κανόνες 
ὑποστήριξης ἀπὸ τὸν λαόν,  γιὰ τὰ γίνει πράξη λαὸς καὶ στρατὸς μαζὶ
γιὰ ἕνα νέο πολιτικὸ σύστημα καταργώντας τὸ πολιτικὸ σύστημα 
τῶν κομμάτων μετὰ τῶν ἀντιπροσώπων τους. 

Γνωρίζουμε καὶ γνωρίζεις κύριε Κασιμάτη  ὅτι, ὅταν ὁμιλεῖς γιὰ τὸ 
τὶ ἐκλέγει ὁ λαὸς (πολιτικὰ κόμματα μετὰ τῶν ἀντιπροσώπων τους), 
καὶ ὅτι αὐτὸ θὰ φέρει τὴν λύση εἶναι «δίχτυ» γιὰ ψάρια-πολῖτες.   
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Διότι θὰ τοὺς φέρει πάλι μέσα στὸ σύστημα=δίχτυ, δηλαδὴ τῶν 
πολιτικῶν κομμάτων.  Μὴν μᾶς προδιαγράφεις λοιπὸν  τὶ θὰ συμβῆ   
βάση ἀνθρωπίνης ψυχολογίας κύριε Κασιμάτη  ἀντιπαραθέτοντας 
μόνον τὴν σκέψη τοῦ ἀρχαίου Ἀριστοτέλη.  Ὁ Ἀριστοτέλης ἔτυχε 
μόνον λίγων ἀληθειῶν, ὁ ἴδιος χώριζε σὲ δύο τάξεις τοὺς ἀνθρώπους, 
τοὺς δούλους καὶ τοὺς ἐλεύθερους.  

Ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι , ὅπως ὁ Χριστὸς τὴν ἐννοεῖ, καὶ 
ὄχι δοῦλοι τῶν εἴτε «καλῶν»  εἴτε κακῶν ἀνθρώπων.  Ἐμεῖς θέλουμε 
ἕνα Σύνταγμα ποὺ δὲν θὰ ἐναντιώνεται στὴν Ἁγία Γραφὴ (βλέπε ὅλο 
τὸ γραπτὸ καὶ προφορικὸ λόγο στὸ ὅλον συγγραφικὸ ἔργο τοῦ 
μητροπολίτη Αὐγουστίνου Καντιώτη,  καὶ πρώην στρατιωτικοῦ ἱερέα, 
ὅπου γνώριζε πὼς ὁ φιλόχριστος στρατὸς ἦταν τὸ ἔνδοξο Βυζάντιο, 
ὅπου δημιούργησε πολιτικὴ διακυβέρνηση).  Μὴν μόνον θαυμάζουμε 
τὸν ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη,  Ἰωάννη Μακρυγιάννη, Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη,  καὶ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἥρωες, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς
περιφρονοῦμε (ὡς στρατιωτικοὺς ἔχοντας τὴν στρατιωτικὴν λύση)  γιὰ
τὴν διακυβέρνηση τῆς πολιτείας.   

Ἀρκετά!  φτάνει ἡ φιλολογία, καὶ ἡ ὑποκρισία.  Μέχρι ἐδῶ καὶ μὴ 
παρέκει.  Τέλος.  Θὰ ἔρθουν λοιπὸν ἐπάνω οἱ στρατιωτικοί, θὰ 
συλλάβουν  ὅλους τοὺς ἀρχηγοὺς πολιτικῶν κομμάτων μετὰ τῶν 
βουλευτῶν τους, καὶ θὰ τοὺς ὁρίσουν ἀπαγόρευση πλέον στὸ 
δικαίωμα τοῦ δημόσιου λόγου, διότι *ζυγιστῆκαν καὶ κριθήκανε. 
Τέλος.  Τὸ   πολιτικὸ σύστημα ποὺ θὰ φέρουμε ὑπάρχει,  εἶναι 
μελετημένο καὶ περιμένουμε τὴν εὐχὴ τῶν ἱερέων μας ὅπως 
προχωρήσει. 

                                                  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3η

*ζυγιστῆκαν: 

    

 ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΝΑ 
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ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ.

Πρῶτο: ἡ γενοκτονία ποὺ ἐπέφεραν, γινόμενος ὁ λαὸς μας 
πειραματόζωα μὲ δηλητηρια-ψευτοεμβόλια.

Δεύτερο: ὅλα τὰ κακὰ ποὺ ἔχουν προξενήσει μέχρι σήμερα 
(ἀναρίθμητα, σύμφορες ὅπως τὸ Μάτι Ἀττικῆς, πλημμύρες, 
χρεοκοπίες, κλπ, κλπ).

Τρίτο ὅλα ποὺ ἀκολουθοῦν παρακάτω.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΠΕΦΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ 
ΤΡΑΙΝΟΥ (27-Φεβρουαρίου 2022).  ΠΡΟΜΗΝΟΥΣΕ  ΤΟ ΤΙ  
ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ   ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ             

Τσίπρας για αλλαγή φύλου στα 15: Είναι πράξη γενναιότητας

Καὶ ἐσὺ  μαζί ἐγκληματία, καὶ ἐσὺ μαζί  γραικύλε πολιτικάντη τὸ 
σκότωσες τὸ κορίτσι αὐτό,  παλιοτόμαρο∙  ὅπως  καὶ εἶσαι ὁ ἠθικὸς 
αὐτουργὸς ἐπίσης∙   ὅπως καὶ εἶσαι  τὸ κακὸ συναπάντημα τῶν δύο 
τραίνων στὰ Τέμπη, ὅπως καὶ εἶσαι ἡ πρωτεύουσα  αἰτία μαζὶ μὲ ὅλο 
τὸν πολιτικὸ συρφετὸ τῶν πολιτικῶν κομμάτων (=οἱ ἀπὸ πάνω καὶ 
ἀπὸ κάτω σου) ∙  αἰτία  στὸ νὰ ξεσαλώσουν τὰ πονηρὰ πνεύματα (= ὁ 
νοῶν νοεῖτο: συμπεριλαμβάνει ὅλο τὸν ὅρο, τόσο μεταφορικά, ὅσο καὶ  
σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο, ὅσο καὶ σὲ ἐγκληματικὴ  συνέργεια κάθε 
παρακίνησης  ἐκ  τοῦ πνευματικοῦ αἰτίου ὁρμώμενα     =   τὸ δαιμονικὸ 
πολιτικὸ σύστημα ) .

Ὅταν τὸ πολιτικὸ σύστημα ἐνσωματώνεται μὲ τὸ ἐκπαιδευτικό.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcurWNgcz9AhUoR_EDHeJwA9EQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iefimerida.gr%2Fnews%2F368119%2Ftsipras-gia-allagi-fyloy-sta-15-einai-praxi-gennaiotitas-molis-50-voyleytes-toy-syriza&usg=AOvVaw0X8kD7jVnOpg3Koi2z4kuD
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΚΟΜΜΑΤΩΝ  ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.  

       Το τρανς κίνημα αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της ... - YouTube

ΒΙΝΤΕΟ   :   https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  XsweKUfQCQ  0 

Το τρανς κίνημα αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της (The 
Transgender Movement Took Her Daughter’s Life)

27 Φεβ 2023 — Το τρανς κίνημα αφαίρεσε τη ζωή της κόρης της (The 
Transgender Movement Took Her Daughter's Life)  Ἀπὸ The Daily SignalΗ Abby 
Martinez έχασε .

                          

https://www.youtube.com/watch?v=XsweKUfQCQ0
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Ὅταν τὸ πολιτικὸ σύστημα ἐνσωματώνεται μὲ τὸ ἐκπαιδευτικὸ 
αὐτὰ τὰ παρακάτω ἀναπόφευκτα ἀποτελέσματα θὰ βιώσουν οἱ 
περισσότεροι γονεῖς (  ἂν ὄχι ὅλοι,  ἔστω καὶ μὲ μικρότερες βαθμίδες   
βλάβης  ).     

Μητέρα κλαίει καὶ ὀδύρεται.  Τὸ πολιτικὸ σύστημα (τῶν Η.Π.Α. 
πού εἶναι ἴδιας ρίζας μὲ τὸ δικὸ μας, τὸ ἑλληνικὸ τῶν κομμάτων)  ἔφερε
καὶ τὸν βιολογικὸ θάνατο στὴν μικρὴ μαθήτρια (προηγήθηκε ὁ 
ψυχικὸς θάνατος), καὶ ὀμολογεῖ τώρα: 

 «. . ὅλοι θέλω νὰ μάθουν ὅτι τὸ σύστημα παίρνει μακριὰ τὰ 
παιδιὰ μας» «εἶναι πολιτικὸ τὸ ζήτημα. Ἴσως ὑπάρχουν 
πολλοὶ γονεῖς, μαμάδες, ποὺ παλεύουν μὲ αὐτό, παλεύουν μὲ
τὸ σχολικὸ σύστημα μέ τὸ DCFS (= ἐδῶ φαίνεται ἡ 
ἀποκάλυψη: ἡ ἐνσωμάτωση του) , καὶ δὲν μποροῦμε νὰ 
κάνουμε τίποτα μὲ αὐτούς.  Εἶναι σὰν νὰ μᾶς δένουν τὰ 
χέρια, καὶ ὅταν πᾶμε νὰ κάνουμε κάτι μὲ τὰ παιδιὰ μας, μας 
τὰ παίρνουν μακριά, σὰν νὰ τοὺς ἀνήκουν.»

 (8:50’’ στο βίντεο : https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  M  58  PqUjezdM  ).

   The Transgender Movement Took Her Daughter’s Life

         Η Abby Martinez ἔχασε την ἐπιμέλεια της κόρης της ἀπὸ το DCFS, 
το Τμῆμα Ὑπηρεσιῶν γιὰ το παιδί καὶ την οἰκογένεια της κομητείας τοῦ 
Λὸς Άντζελες. Ο λόγος ἦταν ὅτι δὲν ὑποστήριξε ἀπόλυτα την ἐπιθυμία 
της κόρη της νά «μεταβεί» σέ αγόρι.

 Η κόρη της με το όνομα Yaeli, κατόπιν παρέμβασης του κρατικού φορέα, 
απομακρύνθηκε από τη μητέρα και το σπίτι της, άλλαξε το όνομά της σέ 
Andrew, έλαβε ορμόνες του άλλου φύλου, αλλά παρά τις ανωτέρω επεμβάσεις,
δεν μπόρεσε νά λυτρωθεί από την κατάθλιψη. Στα 19 της, η Yaeli 
αυτοκτόνησε ρίχνοντας τον εαυτό της στις ράγες του τρένου. Η μητέρα στο 
παρακάτω βίντεο διηγείται* τη μέθοδο που χρησιμοποίησε το DCFS για νά 
της πάρει την κόρη της και το πώς απέτυχε τραγικά η κρατική παρέμβαση «της
επιβεβαίωσης φύλου» στο παιδί της.        

https://www.youtube.com/watch?v=M58PqUjezdM
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Παρέμβαση Τσίπρα στη Βουλή για την αλλαγή 
φύλου

protothema.gr

https://www.protothema.gr   › politics › article › 
tsipras-...

9 Οκτ 2017 — Τσίπρας υποστήριξε πως «όσοι μας καλούν να 
αποσύρουμε το νόμο, μας ζητούν όχι μόνο να μη γίνει σεβαστός ο 
αυτοπροσδιορισμός ενός ατόμου ως πρός

Τσίπρας για ν/σ αλλαγής φύλου: Πράξη γενναιότητας η ψήφιση ...

aftodioikisi  .  gr

https  ://  www  .  aftodioikisi  .  gr   › Πολιτική

9 Οκτ 2017 — Όπως είπε, η νομική κατοχύρωση της ταυτότητας 
φύλου είναι ένα σημαντικό βήμα στη σταδιακή άρση των διακρίσεων
«που δηλητηριάζουν και διχάζουν ...

Τσίπρας για αλλαγή φύλου στα 15: Είναι πράξη γενναιότητας

file:///C:/Users/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B1/Downloads/%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B1%2015:%20%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82iefimerida.grhttps:%2F%2Fwww.iefimerida.gr%20%E2%80%BA%20news%20%E2%80%BAtsipras-gia-allagi-f...
https://www.aftodioikisi.gr/politiki/tsipras-gia-ns-allagis-filou-praxi-gennaiotitas-i-psifisi-tou/
https://www.aftodioikisi.gr/politiki/tsipras-gia-ns-allagis-filou-praxi-gennaiotitas-i-psifisi-tou/
https://www.aftodioikisi.gr/politiki/tsipras-gia-ns-allagis-filou-praxi-gennaiotitas-i-psifisi-tou/
https://www.protothema.gr/politics/article/720624/tsipras-sti-vouli-gia-tin-allagi-fulou-praxi-politikis-gennaiotitas-i-psifisi-tou-nomoshediou/
https://www.protothema.gr/politics/article/720624/tsipras-sti-vouli-gia-tin-allagi-fulou-praxi-politikis-gennaiotitas-i-psifisi-tou-nomoshediou/
https://www.protothema.gr/politics/article/720624/tsipras-sti-vouli-gia-tin-allagi-fulou-praxi-politikis-gennaiotitas-i-psifisi-tou-nomoshediou/
https://www.protothema.gr/politics/article/720624/tsipras-sti-vouli-gia-tin-allagi-fulou-praxi-politikis-gennaiotitas-i-psifisi-tou-nomoshediou/
https://www.protothema.gr/politics/article/720624/tsipras-sti-vouli-gia-tin-allagi-fulou-praxi-politikis-gennaiotitas-i-psifisi-tou-nomoshediou/
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iefimerida.gr

https://www.iefimerida.gr › news › tsipras-gia-allagi-f...

                         ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Πρωθυπουργός έχει γνωρίσει τον σύντροφό μου - Capital.gr

capital.gr

https://www.capital.gr   › me-apopsi › o-prothupourgos...

17 Ιουν 2020 — "Ο πρωθυπουργός προφανώς και έχει γνωρίσει τον σύζυγό 
μου, όπως έχω γνωρίσει και εγώ τη σύζυγό του", είπε ο διαπρεπής 
οικονομολόγος.

                                       --------------------------

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ασχοληθεί με την ισότητα 
των γάμων μετά τις εκλογές που έχουν οριστεί για την 

https://www.capital.gr/me-apopsi/3461554/o-prothupourgos-exei-gnorisei-ton-suntrofo-mou
https://www.capital.gr/me-apopsi/3461554/o-prothupourgos-exei-gnorisei-ton-suntrofo-mou
https://www.capital.gr/me-apopsi/3461554/o-prothupourgos-exei-gnorisei-ton-suntrofo-mou
file:///C:/Users/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B1/Downloads/%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B1%2015:%20%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82iefimerida.grhttps:%2F%2Fwww.iefimerida.gr%20%E2%80%BA%20news%20%E2%80%BAtsipras-gia-allagi-f...
file:///C:/Users/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B1/Downloads/%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%20%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CF%83%CF%84%CE%B1%2015:%20%CE%95%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7%20%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82iefimerida.grhttps:%2F%2Fwww.iefimerida.gr%20%E2%80%BA%20news%20%E2%80%BAtsipras-gia-allagi-f...
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επόμενη άνοιξη, σε μια προσπάθεια να επιλυθούν και άλλα 
θέματα που σχετίζονται με το οικογενειακό δίκαιο, όπως η 
υιοθεσία.

Ο πρωθυπουργός διόρισε πέρυσι μια επιτροπή για να 
καταρτίσει μια εθνική στρατηγική για τη βελτίωση των 
δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και έκτοτε έχει εισαγάγει μια σειρά
από μεταρρυθμίσεις, όπως η άρση της απαγόρευσης των 
ομοφυλόφιλων ανδρών να κάνουν αιμοδοσία. Λίγοι 
περίμεναν ότι ο κεντροδεξιός πολιτικός θα γινόταν μια τόσο 
ισχυρή δύναμη αλλαγής.

Εφημερίς Εστία Ιούλ 01, 2021

ΑΝΟΙΓΕΙ ἡ συζήτησις γιά τό ζήτημα τοῦ πολιτικοῦ γάμου τῶν 
ὁμοφυλοφίλων, ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία».ὁ ΣΥΡΙΖΑ 
ἔσπευσε νά προλάβει τήν Κυβέρνηση, καί στά τέλη τῆς 
περασμένης ἑβδομάδος κατέθεσε πρός διαβούλευσιν 
πρόταση νόμου γιά πολιτικό γάμο καί τεκνοθεσία γιά 
ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὑπενθύμισε ὅτι ἦταν τό κόμμα πού 
ἔκανε τά πρῶτα ἀποφασιστικά βήματα πρός τήν 
κατεύθυνση τῆς ἰσοτιμίας τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτόμων, 
ἐπεκτείνοντας τό σύμφωνο συμβιώσεως καί γιά τά ὁμόφυλα 
ζευγάρια, δίδοντάς τους τό δικαίωμα τῆς συμμετοχῆς στίς 
διαδικασίες ἀναδοχῆς. Εἰδικῶς γιά τόν γάμο ὁμοφυλοφίλων 
ὁ ΣΥΡΙΖΑ προτείνει νά διώκονται ὅσοι ἀρνοῦνται νά 
τελέσουν τόν συγκεκριμένο γάμο καί νά ἐπιτραπεῖ ἡ ἰατρική 
ὑποβοήθησις στήν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή προκειμένου 
νά διευκολυνθεῖ ἡ ἀπόκτησις τέκνων.

https://www.estianews.gr/author/estia/
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ΤΟ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023  ;  ΚΟΛΑΣΙΣ.

                              ΠΑΣΟΚ

Οι απαντήσεις των υποψηφίων

Νίκος Ανδρουλάκης

                             

Πώς σχολιάζετε τη -μέχρι τώρα- στάση του ΚΙΝΑΛ σε σχέση με 
τα ΛΟΑΤ+ δικαιώματα; 

Το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα στην πρωτοπορία για 
την υπεράσπιση και διεύρυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και 

ιδιαίτερα των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων. Χάρη στις ψήφους 
μας στη Βουλή νομοθετήθηκε εξάλλου το 
σύμφωνο συμβίωσης, ενώ στηρίζουμε 
πολιτικά τη νομική αναγνώριση ταυτότητας 



20

φύλου, την υπεράσπιση των ΛΟΑΤΚΙ+ 
δικαιωμάτων και φυσικά, πρωτοστατήσαμε για
τον αντιρατσιστικό νόμο, σε μια δύσκολη 
περίοδο για την χώρα. Επίσης, σε συμβολικό 
επίπεδο συμμετέχουμε ενεργά στο Athens και 
Thessaloniki Pride με περίπτερα και 
ενημερωτικό υλικό. Τέλος, ως Ευρωβουλευτής έχω 
υπογράψει τη Χάρτα της ILGA Europe, αλλά και ως κόμμα έχουμε 
υπογράψει τη Χάρτα του ΛΟΑΤΚΙ+ δικτύου των Ευρωπαίων 
Σοσιαλιστών, της Rainbow Rose, στο οποίο και συμμετέχουμε ενεργά.

Ποια είναι η προσωπική σας θέση σας για τον γάμο των ομόφυλων
ζευγαριών αλλά και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια;

Η Παράταξή μας ανήκει στην οικογένεια του 

ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού κόμματος     και στηρίζει την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων. 

Συνεπώς, είμαι υπέρ του πολιτικού 
γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

                               ---------------------------------------------
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