
 

 

 

 

Στό Ὄνομα τῆς Ἀδιαιρέτου καί Ὁμοουσίου Ἁγίας Τριάδος 

καί τοῦ Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων. 

 

Ἐκλογές 2023. Τώρα ἤ ποτέ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας. 

 

ΑΛΗΘΕΙΑ καί  ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Πρῶτα ἡ Πόλις καί ὁ Κοινός Λόγος. 

Συλλογική Ἡγεσία. Ὅλοι γιά ἕναν καί ἕνας γιά ὅλους. 

Πρῶτα ἡ Ἀλήθεια. Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα καί πρῶτα ὁ ἄνθρωπος. 

 

Ὡς Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ, ὡς ΑΛΗΘΕΙΑ καί ὡς Δημ. Πατρ. ΕΝΟΤΗΤΑ 

γενικότερα,  καλοῦμε ὅλους τούς Ἕλληνες, ἐμβολιασμένους καί 

ἀνεμβολίαστους, χριστιανούς καί μή, δεξιούς ἀριστερούς καί ὅτι ἄλλο, νά  

ἑνωθοῦν καί νά σώσουν τήν Ἑλλάδα, τήν Δημοκρατία, τό Σύνταγμα τόν 

πολιτισμό καί τόν ἄνθρωπο. Νά ἀρνηθοῦν κάθε μετανθρωπισμό καί κάθε 

κομματοκρατία, κάθε δικτατορία καί παγκοσμιοποίηση πού διαλύει καί 

πολτοποιεῖ τά ἔθνη, τούς ἀνθρώπους καί  γκρεμίζει τήν δημοκρατία καί 

τήν ἀνθρωπιά. 

 

Γιά αὐτό δέν ἀπέχουμε ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2023. Αὐτό Εἶναι προδοσία. 

Εἴμαστε ὅλοι παρόντες στίς ἐκλογές τοῦ 2023  ὑπερκομματικά, Εἰρηνικά, 

Δημοκρατικά Ἑλληνικά, Ὀρθόδοξα, Ρωμαίηκα. Ἑνώνουμε ἄμεσα ὅλους 

τούς Ἕλληνες στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Συντάγματος,  τῆς Δημοκρατίας 

καί τῆς Ἑλλάδας. Ὑπερκομματικά συμμετέχουμε στίς ἐκλογές αὐτές τοῦ 

2023 καί ἐλευθερώνουμε τήν Ἑλλάδα καί τόν κόσμο ὅλο. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός, ΣΗΜΕΡΑ, παίρνει εἰρηνικά καί ἀποφασιστικά τήν 

ἱστορία στά χέρια του. Συμμετέχει στό Ὑπερκομματικό Ἐθνικό 

Ψηφοδέλτιο, πού ὑλοποιεῖται ἀπό τήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ, Τήν ΑΛΗΘΕΙΑ, τό ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ καί ἄλλες 

πολιτικές καί κοινωνικές ὁμάδες πού ἑνώθηκαν γιά νά ἐλευθερώσουν τήν 

Ἑλλάδα. Καταγράφουμε σέ κάθε ἐκλογικό κεντρο τά πάντα καί 

καταργοῦμε τήν νοθεία. Ἐπιλέγουμε του ἄριστους σέ κάθε πόλη καί χωριό 

καί τούς προτείνουμε ὡς ὑποψήφιους στίς ἐκλογές τοῦ 2023. 

Δημιουργοῦμε τό ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ καί τό ΕΘΝΙΚΟ 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ὅπως περιγράφεται ἐδῶ  

https://www.diktyoellinismou.gr/ethniko-psifodeltio/ 



 

 

 

Ἐλευθερώνουνε τήν Ἑλλάδα εἰρηνικά καί δημοκρατικά. Μιμούμαστε τούς 

ἥρωες τοῦ 21, τούς ἥρωες τοῦ 40, τούς ἥρωες τοῦ Πολυτεχνείου πού 

προδόθηκαν ἀπό τά κόμματα ὅλα μέ τήν ψευδοαλλαγή καί τούς 

ἐκσυγχρονιστές. Μιμούμαστε τούς 300 τοῦ Λεωνίδα,  τόν Καποδίστρια 

καί τούς Ἁγίους μας. Μένουμε ἀνιδιοτελεῖς ὑπερασπιστές τοῦ Καλοῦ του 

Ὡραίου καί τοῦ Δικαίου. Δίνουμε τήν ζωή μας ὅλη, γιά τήν Ἐλευθερία τοῦ 

λαοῦ μας, τῆς πατρίδας μας καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ὅλου τοῦ 

κόσμου.  Ἡ Ἑλλάδα εἶναι καί θά μείνει τό Φῶς τοῦ κόσμου. Κέντρο 

Παιδείας, Ἀνθρωπιᾶς, Ἐλευθερίας, Δημοκρατίας. 

Ἀρνούμαστε τήν Μνημονιακή, τήν κομματοκεντρική καί τήν  Ἰατρική 

δολοφονία τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων. Ἀρνούμαστε Μνημόνια, τίς 

Πρέσπες καί κρατᾶμε  ἀκέραιη τήν  ἑλληνική γεωγραφία ἀπό τό Ἰόνιο 

μέχρι τήν Κύπρο καί ἀπό τήν Θράκη μέχρι τήν Κρητη καί τήν Γαῦδο. 

Ἀρνούμαστε τήν τραπεζική Δικτατορία καί διδουμε πίσω τα σπίτια στούς 

Ἕλληνες πού τά ἔκλεψαν οἱ ἐγκληματίες δολοφόνοι. Παίρνουμε πίσω την 

Ἑλλάδα τήν Ἱστορία καί τόν πολιτισμό μας 

 

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες, ἀδέρφια μας ἀκριβά στήν Ἑλλάδα καί στήν 

Ὁμογένεια,  δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ἄλλο τήν ἁρπαγή τῆς πατρίδας 

μᾶς ἀπό τούς διεθνεῖς καί ντόπιους τοκογλύφους καί τά κάθε λογῆς 

ἁρπακτικά τῆς ἀπάνθρωπης, ἄρρωστης φασιστικῆς καί νεοναζιστικής 

παγκοσμιοποίησης. Μιά παγκοσμιοποίησης πού ἔρχεται μέ μῖσος κατά 

πάνω σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί κατά πάνω στήν πατρίδα μας, μέσῳ 

τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων καί κυβερνήσεων. Μέσῳ της ψευδοβουλής τῶν 

Ἑλλήνων,  ὅπου ὅλα, κόμματα, πολιτικοί καί  ἀρχηγοί των, ἐλέγχονται 

πλήρως καί στρέφονται ἐναντίον μας καί ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ 

Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 

 

Δέν μποροῦμε νά μένουμε ἄλλο ἁπλοί παρατηρητές  τῆς Ὁλικῆς 

Δολοφονίας καί ἐξαφάνισης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δολοφονοῦν τά σώματα 

μᾶς, τίς ψυχές μας, τά παιδιά μας καί τήν ἱστορία μας Ὅλη. Οἱ Ἕλληνες 

πολιτικοί καί τά κόμματα τούς δεξιόστροφα ἡ ἀριστερόστροφα πουλημένα 

καί φασιστικά,  ἀδίστακτα καί αἱμοβόρα  διαλύουν,  τήν Ἑλλάδα καί Τούς 

Ἕλληνες, Πνευματικά,  Πολιτιστικά, Δημογραφικά Οἰκονομικά,  

Γεωγραφικά, Ἰατρικά. Μᾶς ἁρπάζουν τό Σύνταγμα, τήν Δημοκρατία, τά 

σπίτια, τόν ὑλικό καί τόν πνευματικό  πλοῦτο μας. Μᾶς μισοῦν καί θέλουν 

νά μᾶς ἀφανίσουν ἐμᾶς καί τά παιδιά μας. Θέλουν νά ἀφανίσουν τον 

πολιτισμός μας, τήν γλῶσσα μας, τήν παιδεία μας, τήν γεωγραφία μας. 



 

 

Θέλουν νά ἀφανίσουν καί τά σώματα μᾶς καί τίς ψυχές μας. Ἐπιδιώκουν 

τήν Ὁλική  ἁρπαγή τῆς Ἑλλάδος ἀπό του Ἕλληνες. 

Γιά αὐτό σέ αὐτές τίς ἐκλογές τοῦ 2023 συμμετέχουμε ἑνωμένοι καί 

ἀδελφωμένοι ὅλοι μας, πέρα καί πάνω ἀπό κόμματα καί ἰδεολογίες πού μᾶς 

ἀχρηστεύουν τήν ζωή καί μᾶς κρατοῦν χωρισμένους καί τόν ἕναν 

ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Σταματᾶμε ἐδῶ καί τώρα τήν ἐθνικη δολοφονία μας  

πού συντελεῖται μέσα στό ἑλληνικό κοινοβούλιο μέ κόμματα καί 

πολιτικούς μοῦ μισοῦν ὅτι ἑλληνικό ὅτι δημοκρατικό ὅτι  χριστιανικό καί 

ὀρθόδοξο. 

Τά κόμματα μέ τούς ἀρχηγούς τους μᾶς χώρισαν σέ χίλια κόμματα, 

δεξιούς ἀριστερούς, χριστιανούς καί ἀρχαίους, ἐμβολιασμένους καί 

ἀνεμβολίαστους,  καί ὅτι ἄλλο καί σήμερα μᾶς ἐξαφανίζουν ἀπό τήν 

Ἑλλάδα καί τήν Ἱστορία, καί μᾶς ἀντικαθιστοῦν μέ ἄλλους λαούς καί μέ 

μετανάστες. Ἐκδιώκουν ἀπό τήν Ἑλλάδα τόν Ἕλληνα καί τόν Χριστό. 

Διαλύουν ἐντελῶς τήν παιδεία μας καί τόν πολιτισμό μας. 

 

Λέμε ὄχι στά ἀρχηγικά κόμματα. Διότι ὅλα τους ἀργά ἡ γρήγορα, 

πατριωτικά, χριστιανικά καί ὅτι ἄλλο, ἀφοῦ δέν μποροῦν νά ἑνωθοῦν μέ τά 

ἀδέρφια τούς τούς ἄλλους Ἕλληνες καί ἐμμένουν στό ἐγωπαθές τό 

φεουδαρχικό καί τό ἀρχηγικό,  στήν οὐσία θά ἐργαστοῦν ἐναντίον τῆς 

Ἑλλάδας καί τῆς Δημοκρατίας. Θά ἀφανίσουν ὅλη την ἐναπομείνασα 

Ἑλλάδα. Θά ἐργαστοῦν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας. Διότι ὁ ἕνας ἀρχηγός 

μόνος τοῦ τελικῶς θά προδώσει. Ὅπως γινόταν πάντα. Μόνο ἑνωμένοι θά 

νικήσουμε. 
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