
Λέηε  λα  έρεη  δίθην ν Μεηζνηάθεο;   Πνπ ζεσξεί   όινπο  καο  πξόβαηα; 

 

Πνπ  πξνεμνθιεί όηη  ζα  πνξεπηνύκε  ηελ  θαθνθηηαγκέλε   ιεσθόξν  ηεο  αλνεζίαο 

πνπ  ν  ίδηνο, σο  εξγνιάβνο  θαηαζθεύαζε, "επί ζθαγή"; 

Πνπ  λνκίδεη  όηη  νη  καγαδάηνξεο  ζα  γίλνπλ  λαδί  λα  ειέγρνπλ  γηα  εκβόιηα  θαη 

ηεζη  ζηηο  θαθεηέξηεο  θαη  ηα καγαδηά; 

Πνπ  αλακέλεη   όηη νη  πνιίηεο  (αν έχει μείνει κανείς) ζα  αλερζνύλ  ην ζύγρξνλν 

απαξράτλη  πνπ  ρσξίδεη  ιεπθνύο  (κπνιηαζκέλνπο)  θαη  αξάπεδεο 

(ανεμβολίαστοςο), όπσο ην  θαηαλνεί  θαη  ην  πεξηγξάθεη  έλαο  θνηλόο  βιάθαο 

θαη θαζίζηαο;  Πνπ θνπλάεη ην δάρηπιν κε  ζξάζνο  δέθα  ρηκπαληδήδσλ ζε 

πνιίηεο,  πνπ, αλ  είλαη  πνιίηεο,  πξέπεη  λα ηνλ ζηείινπλ, ηνλ ίδην  θαη  ηνπο 

λόκνπο  ηνπ, ζηνλ δηάβνιν;       

Καη  όκσο,  θπξίεο  θαη  θύξηνη, ν 

άλζξσπνο  απηόο  πνπ ηπξαλλά,  

πνπ θνξνηδεύεη,  πνπ  αζειγεί,  

δελ  ήξζε  σο δηθηάησξ. 

Ψεθίζηεθε!  Καη  είλαη  

πξσζππνπξγόο!. 

Εκάο  καο  ελδηαθέξνπλ  όζνη   

επηρεηξήζνπλ  ζηελ  πξάμε  λα 

καο κεηώζνπλ, δηαρσξίδνληαο 

καο:  

ζε "Λεπθνύο"  θαη "Αξάπεδεο",  

ζε"Αξείνπο" θαη "Εβξαίνπο"  

 

ζε "Εκβνιηαζκέλνπο" θαη "Αλεκβνιίαζηνπο" ΝΕΟ  ΡΑΣΙΜΟ 

ζνη καο  εκπνδίζνπλ  ηελ  είζνδν  ζηα  καγαδηά  ηνπο ή  ζε  κέξε πνπ δελ δέρνληαη 

όζνπο πξνγξάθεη σο "ζεκαδεκέλνπο" ην  ειαθξόκπαιν  ηίπνηα πνπ θπβεξλά ηε ρώξα. 

Απέλαληη θαη  ζε απηνύο πξέπεη λα είκαζηε ακείιηθηνη. Τνπο πξνζθπλεκέλνπο.  

Έρνπκε  όκσο  κελύζεηο θαη  αγσγέο!  Σζαθίζηε, επνκέλσο,  κε   θάζε λόκηκν κέζν  θαζέλαλ  

πνπ ζα  ηνικήζε   λα ζαο  ζηεξήζεη  ην δηθαίσκα λα θηλείζηε  ειεύζεξα. Να  κπείηε ζην καγαδί 

ηνπ. Να ςσλίζεηε.  

Να απνιαύζεηε  ηνλ θαθέ  ζαο.  Να πεγαίλεηε  ζην  ζέαηξν ή ην ζηλεκά.  

Γηαηί ζην ηέινο, αλ ληώζνπλ πσο ππνθύπηνπκε, ζα καο "κπνδίζνπλ αθόκε θαη λα 

βαδίζνπκε". όπσο ιέεη ν Ναδίκ  Φηθκέη.   

 Θα καο αιπζνδέζνπλ πιένλ πηζζάγθσλα. 

Πξέπεη νη  καγαδάηνξεο  λα  αληηδξάζνπλ,  λα  θαηαξγήζνπλ  ζηελ  πξάμε ην 

λνκηθό  εμάκβισκα  ησλ  ςπρνπαζώλ , ην  νπνίν  ζα θιεζνύλ  λα  εθαξκόζνπλ, αλ 

ην  αληέμνπλ  θαη δελ  παξαθξνλήζνπλ, δηθαζηέο  ρεηξόηεξνη  θη  από  εθείλνπο 

ηνπο  ζηξαηησηηθά  ληπκέλνπο  ηεο  ρνύληαο. 

 

Από όζνπο, όκσο, ην εθαξκόζνπλ, δεηάηε ηα ζηνηρεία ηνπο . 

 Τα δηθαηώκαηά ζαο ζα ηα εληνπίζεηε  απεπζπλόκελνη  ζηνπο λνκηθνύο  ζαο.  

Όηη γιηηώζνπλ από πξόζηηκα λα ηα δώζνπλ αιινύ. Θα  κνπ πείηε πσο θη εκείο ζα 

καηώζνπκε. Σν γλσξίδσ,  κα ηίπνηα δελ θεξδίδεηαη άθνπα. -   
Νίθνο Αγακέκλσλ Καξαβέινο  Δηθεγνξνο 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008456808670&__cft__%5b0%5d=AZX4GsB-KHm8AwNupy_PlsZc0zGuOtqOGoptd-6kuPBvo_XW5iFtc8ES-UMqWhhWZBJJuJZwqXKoa0Y7oSSm7YtUEhmHnfLX5MuK9BJBwCMiITvuvQrSk5AR3tamSCSfgVZskW_avlMxy2eaPcb7ha2Qg0_-cHAFbmsvx-UnGTcnEA&__tn__=-UC%2CP-R


Σο  ζθοηάδη  ηοσ  λέοσ   ΜΕΑΙΩΝΑ  αρτίδεη 
Ανακοινωση  (τμημα ) τος   κ.  Βαθιωτη  Κων/νος  καθηγητή  Νομικήρ στο  πανεπιστήμιο  Θπάκηρ 

 
11-9-2001  Έγηλε  ε  επίζεζε  ζηνπο  δίδπκνπο  πύξγνπο  ζηελ  Νέα  Τόξθε  ζην παγθόζκην  θέληξν  
εκπνξίνπ  Η  επίζεζε  έγηλε  από  έλαλ  αόραηο  ΕΧΘΡΟ  ηελ  κνπζνπικαληθή  νξγάλσζε  ΑΛ ΚΑΙΝΣΑ . 
Μεηά ηελ  επίζεζε  άξρηζε  κία  επίζεζε  ζηα  αηνκηθά  δηθαηώκαηα  ησλ  αηόκσλ ηα όπνηα  δελ  αλαθιεζήθαλ    
πνηέ .  Οη  Η Π Α   θήξπμαλ  ηνλ  πόιεκν  ζε  έλαλ  αόξαην  ερζξό γηα ηνλ πεξηνξηζκό  ηεο  ηξνκνθξαηίαο   γηα 
ην  θαιό  ππνηίζεηαη   ηεο  θνηλσλίαο ......  
 ΓΙΑΤΙ πξέπεη λα  έρνπκε  ερζξό  γηα λα  θνβίδνπκε  ηνλ  θόζκν  ώζηε  λα ηνλ  ειέγρνπκε. 
11-3-2020  Έγηλε  ε  επίζεζε  ζην παγθόζκην  ζύζηεκα πγείαο   θαη  έγηλε  ε  θήξπμε  ηεο  παλδεκίαο  από  
ηνλ  Π. Ο .Τ.   Η επίζεζε  έγηλε  από  έλαλ  αόραηο  ετζρό  ηνλ  ΚΟΡΩΝΟΙΟ  .  
Μεηά ηελ  θήξπμε  ηεο  παλδεκίαο  από ηνλ  Π. Ο. Τ.  επηβιήζεθαλ  πεξηνξηζηηθά  κέηξα ζηα αηνκηθά  
δηθαηώκαηα  ησλ  πνιηηώλ  θαη δελ  ζα  αλαθιεζνύλ  πνηέ . Κήξπμαλ ηνλ πόιεκν  ζε  έλαλ  αόξαην  ερζξό γηα 
λα  πεξηνξίζνπλ  ππνηίζεηαη  ηελ  εμάπισζε  ηνπ  ηνύ γηα πξνζηαζία  ηνπ  Παππνύ  θαη ηεο  Γηαγηάο  !!!!  
Πξέπεη  λα  έρνπκε  έλαλ  ερζξό  γηα λα  θνβίδνπκε  ηνλ  θόζκν. 
  Πξόηαμαλ  ηελ  πξνζηαζία  ηωλ  ιίγωλ  πνπ  αλήθνπλ  ζε  εππαζείο  νκάδεο  εηο  βάξνο  ηωλ πγηώλ 
ΔΙΑΣΑΓΗ:    κέλνπκε  αζθαιείο   αλ πεηζαξρνύκε   γηα λα είζαη αζθαιήο ζηελ  παγθόζκηα  δηθηαηορία 
ΕΛΕΓΚΚΣΕ Μαο :   Λνηκνμηνιόγνη  θαη  Δεκνζηνγξάθνη  ηα  λέα SS. 
ην  βηβιίν κε  ηίηιν  Η ηπξαλλία  ηεο  πγείαο   ηνπ  Phillip  Patric    έθδνζε  2004  πξνθεηεύεη  όηη  ε πξναγσγή 
ηεο πγείαο  απαηηεί  ην  άηνκν  λα  ππνηάζζεηαη  κε ην θαηάιιειν  ηξόπν  ζηηο απαηηήζεηο  ηεο  θνηλσλίαο. 
Σήκεξα  κε ηα  δξαθόληηα  κέηξα  πεξηνξηζκνύ  καο  ζπζηάδνληαη  νη  πγηείο  πξνο όθεινο  ππνηίζεηαη  
ηωλ  εππαζώλ νκάδωλ  , δειαδή  ζπζηάδνπλ  ηνπο  λένπο  ,θαη  ηνπο  πγηείο  γηα λα  ζωζνύλ  νη  ιίγνη  
αζζελείο  θαη  ππεξήιηθνη   
   Μαο   επηβάιινπλ  έλαλ  ππνρξεσηηθό  πεξηνξηζκό   θαη    ρξεζηκνπνηείηαη  έλαο  ζηξαηησηηθόο  όξνο  γηα λα 
γίλεη   απηόο  ν   γεληθεπκέλνο  εγθιεηζκόο  ησλ  αλζξώπσλ  ζε  θάζε  ρώξα  Απηόο ν  όξνο ζπκίδεη  ην  άρζρο  
322  ηοσ Ποηληθού  Κώδηθα  πνπ  αλαθέξεη  γηα  ηελ  παξάλνκε  νκεξεία  -  στέπηση  ελεςθεπίαρ  δηόηη  απηό  
γίλεηαη  ζήκεξα  , καο  θπιαθίδνπλ  παξάλνκα  ζε  έλα ςεθηαθό  θειί  κε ηελ  απνκόλσζε  καο  κέζα  ζηα  
ζπίηηα  καο . 

Απηό  καο  ην επηβάιινπλ  κέρξη λα δερζνύκε  λα  εκβοιηαζηούκε  κε ηελ  ζέιεζε  καο  , 
δειαδή  κέρξη  λα  πιεξώζνπκε  ηα  ιύηρα  ηες  οκερίας  !!!!  .................... 
 Μαο  επηβάιινπλ  ηελ  ρξήζε  κάζθαο   (πος  είναι  μια  ιατπική  ππάξη  )  ρσξίο  λα ππάξρεη  
θάπνηα  ηαηξηθή  έξεπλα   γηα ηα  απνηειέζκαηα ηεο  ρξήζεο  ηεο  κάζθαο. Καη κεηά  ηο  
εκβόιηο  ζαλ λα  εηκαζηε  δώα  !!!!!      Μαο  εθζέηεη  ηελ  πγεία  καο ζε  θίλδπλν  βάζεη ηνπ  
άρζροσ  330  ηοσ  Ποηληθού  Κώδηθα  
 ( ην  έγθιεκα ηεο   παξάλνκεο  βίαο  )   
Ο  θόβνο είλαη ην  εξγαιείν γηα λα θαηαδπλαζηεύνπλ  ηνλ πνιίηε   
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Ο ΦΟΒΟΣ  ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ 
Πξηλ από πεξίπνπ 75 ρξόληα ν Hermann Göring, ζπλεξγάηεο ηνπ ADOLF HITLER θαη ηδξπηήο ηεο 

Γθεζηάπν όηαλ θαηέζεζε ζην Εθεηείν ηεο Νπξεκβέξγεο ηνλ ξώηεζαλ: 

- Πώο θάλαηε ηνλ γεξκαληθό ιαό λα απνδερζεί όια απηά;  -Απάληεζε: 

Ήηαλ πνιύ εύθνιν, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ λαδηζκό, έρεη ζρέζε κε ηελ αλζξώπηλε θύζε. 

Μπνξείηε λα ην θάλεηε ζε έλα λαδηζηηθό, ζνζηαιηζηηθό, θνκκνπληζηηθό θαζεζηώο, ζε κηα κνλαξρία 

θαη αθόκε θαη ζε κηα δεκνθξαηία. 

Σν κόλν πξάγκα πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππνδνπιώζεη ηνπο αλζξώπνπο είλαη λα 

ηνπο ηξνκάμεηο.    Εάν καταυέπετε να βπείτε έναν τπόπο να τπομάξετε τοςρ 

ανθπώποςρ, μποπείτε να τοςρ κάνετε να κάνοςν ό, τι θέλετε». 
Καη θάπσο έηζη θηάζακε ζην ζήκεξα λα κπνιηάδνπλ   ζαλαηώλνπλ   εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο κέζσ 

ηνπ θόβνπ θαη ηεο  ηξνκνιαγληαο ηεο t.v   Ίδηεο  ςπρνινγηθέο  ηερληθέο  κε ηόηε  ηίπνηα  δελ έρεη 

αιιάμεη 
 


