
Υπόγραψε και εσύ! 
ΤΙΣ 45.000 ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ COVID (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΜΑΡΤΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΧ ΤΑ ΤΕΣΤ), ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ"! 

(ΛΗΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ: 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, 18:00).
 
Οι υπογραφές θα αξιοποιηθούν - συμπληρώνοντας τεκμηριωμένα νομικά και ιατρικά 
επιχειρήματα - για την προσφυγή από την δικηγορική ομάδα τού Δικτύου 
Ελληνισμού σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 
Συγκέντρωση υπογραφών αντίστασης σε υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, τεστ, 
εμβόλια σε σχολεία και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και εργασίας. Αγαπητοί φίλοι, 
ζούμε κάτω από ένα δολοφονικό εγκληματικό και δικτατορικό καθεστώς. Επιβάλλει 
στα δικαστήρια τής χώρας να παίρνουν διαρκώς αποφάσεις περί υποχρεωτικών 
ιατρικών πράξεων. Οι πράξεις αυτές είναι δολοφονικές σαφώς εναντίον τού λαού. 
Είναι, επίσης, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και άκρως ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. Αντίθετες τόσο από 
το ελληνικό Σύνταγμα, όσο και στο Διεθνές Δίκαιο. Όπως αποφαίνονται γιατροί και 
γενικότερα επιστήμονες στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο, τα τεστ και τα 
υποχρεωτικά εμβόλια - πέραν τού ότι προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια - 
είναι δολοφονικά για το ανθρώπινο σώμα. Οδηγούν σε πληθώρα παρενεργειών, 
μεταλλάξεων, καρκίνων και θανάτων. ΔΕΝ έχουν δοκιμαστεί κλινικά και ΔΕΝ έχουν 
επίσημη άδεια από επισήμους επιστημονικούς και κρατικούς οργανισμούς. 
Προφανώς βιώνουμε τον εφιάλτη ενός νέου είδους μη συμβατικού πολέμου, ο 
οποίος θα επιφέρει ασύλληπτο πλήγμα στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό αν 
δεν αντισταθούμε με κάθε τρόπο. Σάς προσκαλούμε όλους να συμβάλλετε σε 
συλλογή υπογραφών και στοιχείων που θα αποστείλετε, προκειμένου η νομική μας 
ομάδα να προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και άλλες νομικές ενέργειες σε 
ελληνικά δικαστήρια, αλλά και σε ευρωπαϊκά. Χρειαζόμαστε χιλιάδες υπογραφών 
για να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό και ακολούθως ένα ευρωπαϊκό μέτωπο 
αντίστασης, με κάθε νόμιμο και ειρηνικό μέσο. Εάν δεν δράσουμε σήμερα, αύριο θα 
είναι πολύ αργά για εμάς και τα παιδιά μας. Ιδίως οι υποχρεωτικές πράξεις στα 
ΠΑΙΔΙΑ θα σημάνει μη αναστρέψιμο χτύπημα (και) στην νέα γενιά!.. Συντελείται 
κανονική γενοκτονία. Παρακαλούμε όλους όσους κατανοούν τα σημεία των καιρών 
να δράσουν άμεσα προκειμένου να συλλεγούν χιλιάδες, ή και εκατομμύρια, 
υπογραφών. Επισυνάπτεται η σχετική φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για να 
προχωρήσουμε σε μαζικές νομικές πράξεις ασφαλιστικών μέτρων και άλλων 
ενεργειών, σε ελληνικά και διεθνή δικαστήρια. 
Μπορείτε να υπογράψετε ΕΔΩ: 

https://www.diktyoellinismou.gr/ypografes-iatrikes-praxeis/?
fbclid=IwAR1HQYMQK2x9KWY-Wo3WUTZ-
SPqEv9c1P78mzWKkRh6smNV70RQkBZsqpdU 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ Ο ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ. 
Θανάσης Γκόρδης 
Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: 
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3908877062494641&id=100001171583820
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