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Η  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΑΡΧΙΑΣ  ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ  (2005) :  

Σε μια εποχή παγκόσμιας εξαπάτησης, η μαρτυρία της αλήθειας είναι ενέργεια 

επαναστατική. (George Orwell) 

  

  

  

  

  
Kάψιμο αυτοκινήτου στο 
Pierrefitte, βόρεια του Παρισιού, 
κατά τα επεισόδια της 5-11-2005.
  
  

ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ; 

       Ήταν πράγματι οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης, που με αφορμή το θάνατο κάποιων νεαρών
μεταναστών, ξεκίνησαν τα γεγονότα, αλλά μετά τα πράγματα απέκτησαν γρήγορα θρησκευτικές
και αντισημιτικές προεκτάσεις. Από Altermedia News Hellas: 

Προσπαθούν να συγκαλύψουν την αλήθεια 

   ...Σε μία κατάσταση πανικού οι Ευρωπαίοι ηγέτες σπεύδουν πλέον οι ίδιοι και όχι μόνο τα ΜΜΕ
τους, να ζητήσουν ανοικτά να θεωρούνται τα επεισόδια της Γαλλίας ως "κοινωνική εξέγερση 
κατατρεγμένων" για να συγκαλυφθεί η πραγματικότητα που τους εκθέτει. 
    Καθώς τα επεισόδια στις διάφορες Γαλλικές πόλεις έχουν φανερά χαρακτήρα εθνικής

και θρησκευτικής επίθεσης και έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα το μεντέλο της

"παγκοσμιοποιημένης" κοινωνίας, το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης προέβη σε ανοικτή 

προτροπή για απόκρυψη της αλήθειας! 

   Το Συμβούλιο της Ευρώπης στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το ενδεχόμενο σύνδεσης της
θρησκείας με τη βία που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στα προάστια του Παρισιού είναι
άκρως επικίνδυνο και ζητά να αναφέρεται ότι "πρόκειται για κοινωνικά προβλήματα που 
προκαλούνται από τον αποκλεισμό και την ανεργία"... 

Μίσος για τον Σαρκοζύ (υπουργό τότε): 

   Παρίσι. Η ηλεκτρονική σελίδα του Canal+ δορυφορικού και καλωδιακού τηλεοπτικού δικτύου, 
καταχώρισε χθες τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων των ταραχών που μόλις πέρασαν στην τρίτη
εβδομάδα της διάρκειάς τους. Σε αυτό μπορούμε να δούμε όχλους νεαρών μεταναστών από την
βόρεια και την κεντρική Αφρική αφηνιασμένους να φωνάζουν. Κάποιοι από αυτούς είναι νέγροι, 
άλλοι "σκούροι" ή χαλκόμορφοι. 
 
   Καθώς ο όχλος φωνάζει οι υπότιτλοι του Canal+ γράφουν: "Σαρκοζί φασίστα" - "Sarkozy, 
fasciste!". Παρόλα αυτά μια μικρή εξέταση αποκαλύπτει ότι οι Μουσουλμάνοι στην
πραγματικότητα φωνάζουν: "Sarkozy, sale Juif!" - "Σαρκοζί βρωμο-εβραίε!". 

   Είναι εντελώς ευδιάκριτο! Επίσης ακούγονται να κραυγάζουν "Αλλάχ, ουακμπάρ" (ο Θεός 
είναι Μεγάλος) αναφερόμενοι στο τέμενος (μέσα στο οποίο πιθανολογείται να έπεσε ένα
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κάνιστρο δακρυγόνου αερίου). 
Φυλετικός πόλεμος στην Γαλλία 

   Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παιδιά σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία γιατί δήθεν τα κυνηγούσαν
Γάλλοι αστυνομικοί. Με αυτό το γεγονός για αφορμή, σήμερα 13 μέρες μετά, το Παρίσι θυμίζει
βομβαρδισμένο τοπίο, μετρά χιλιάδες κατεστραμένα οχήματα, μαγαζιά, κτίρια, οι μουσουλμάνοι 
μουλάδες ζητούν ανοικτά ανεξαρτητοποίηση περιοχών μέσα στην Γαλλία, και 
διαπραγματεύονται με τις Γαλλικές αρχές για λήξη των μαχών. 

   Τα κίνητρα δεν είναι σε καμία περίπτωση ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η ανέχεια όπως τα
περισσότερα ΜΜΕ (που τάσσονται υπέρ της παγκοσμιοποίησης) έσπευσαν να υπερθεματίσουν, 
θέλοντας να καλύψουν με εκφράσεις του τύπου «οι αποκλεισμένοι», «τα παιδιά ενός άλλου θεού»
κλπ. την πραγματικότητα.  

    Οι άνθρωποι αυτοί που επιτίθενται στην Γαλλία εκ των έσω είναι τρίτης γενιάς Γάλλοι πολίτες,
με γαλλική παιδεία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στην Γαλλία  υπάρχουν  δύο  
κόσμοι  που δεν μπορούν να ενωθούν ποτέ... (14-11-2005, αποθ. σελ.1) 

        Αυτά λένε οι ειδήσεις, αλλά: 

      Σημασία για μας, τους Ορθοδόξους, έχει ότι τα πάθη αυξάνουν διαρκώς, ενώ 
συγχρόνως προωθείται η συγκάλυψή τους, διότι ακριβώς βρισκόμαστε στην εποχή της 
υποκρισίας και του γενικευμένου ψεύδους. Αυτό φαίνεται καλύτερα από το ότι η πολιτική 
κατευθύνει πλέον τα θρησκευτικά ζητήματα με τις παρωδίες των διαθρησκειακών συναντήσεων
για την ειρήνη, την οποία οι ίδιοι οι πολιτικοί, σαν υπεργολάβοι μεγάλων συμφερόντων, κάθε τόσο
καταστρέφουν. 
     Η κρυφά ενυπάρχουσα ένταση θα ξεσπάσει έξαφνα, απροειδοποίητα για τον πολύ 
κόσμο, και κατά τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό: «με άλλους θα κοιμηθείτε, και με άλλους θα
ξημερώσετε». 
     Η προφητεία, της La Sallete, συμφωνεί με τα «Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών», αλλά και 
τις Ορθόδοξες προειδοποιήσεις, ότι πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου, ως και των γεγονότων του
3ου Παγκ. Πολέμου (που αποτελούν ομοίωμα σε μικρότερη κλίμακα αυτών της εποχής του
τελικού Αντιχρίστου, όπως εξηγείται στις «Προφητείες») θα επικρατεί γενικευμένη αναρχία. 
   Επίσης αξιοσημείωτο ότι πολύ πριν τον 3ο παγκόσμιο πόλεμο (κατά τα λεχθέντα στη La
Sallete), «όλες  οι  πολιτ ικές  κυβερνήσε ις» προωθούν την αθεΐα και την αποστασία 
από τον αληθινό Θεό (Μασονία γαρ):  
         «Και όλες οι πολιτικές κυβερνήσεις θα έχουν ένα και το αυτό σχέδιο, το οποίο θα είναι
να ακυρώσουν, και να βάλουν τέλος σε οποιαδήποτε πνευματική αρχή, για να ανοίξουν το 
δρόμο για τον υλισμό, αθεϊσμό, πνευματισμό, και διαφθορά όλων των ειδών». 
 
        *Σημ. ΛΜΔ: Υπάρχει επιλογή από τα πρωτόκολλα2 στον «Επίτομο3», αναφερόμενη και στο 
θέμα της γενικευμένης αναρχίας στις Ευρωπαϊκές πόλεις.  
   Nα σημειωθεί ότι η ιστορία της La Sallete έγινε αποδεκτή, κατόπιν ερευνών, σαν αυθεντική από
τον τοπικό καθολικό επίσκοπο, αλλά το Βατικανό δεν το συνέφερε, και δεν έλαβε θέση. Υπάρχει 
σαφέστατη αναφορά ότι η Ρώμη θα γίνει έδρα του Αντιχρίστου (δηλ. ψευδοπροφήτη πάπα). Εμείς 
σαν Ορθόδοξοι έχομε πολύ πληρέστερες προφητείες και μάλιστα αλληλοκαλυπτόμενες. Αυτά
αναφέρονται μόνο για να δούμε τι προειδοποιήσεις έχουν οι Καθολικοί από δικές τους πηγές. 

από την σελίδα: http://www.imdleo.gr/htm/tromo-more.htm#anarchy

                                                 

1    http://www.imdleo.gr/diaf/files/nwo-10/14-11-2005_truth.htm 
2   http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/18_prwtokolla.pdf 
3   Ολόκληρος ο «Επίτομος»: http://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/2_epitomos_parts/31_ALL_EPITOMOS.pdf 


