
- 1 - 
 

Νέα επαναστατική ανακάλυψη στη Βιολογία! «Στη φύση ΔΕΝ υπάρχουν δύο φύλα»! 
13 Ιουλίου 2022. Σχολιάζει ο Νίκος Κλειτσίκας 
...Ζούμε τη "νέα εποχή" της απόλυτης παρακμής με όπλο το σάπιο πολιτικό σύστημα της 
"πολιτισμένης" Ευρώπης, της αποικίας των ΗΠΑ. Ένα διεφθαρμένο, κομπραδόρικο, πολιτικό 
σύστημα, με "αριστερό" ή δεξιό πρόσημο χωρίς καμία σημασία, όπου μαζί με την εκκλησία, τους 
θεομπαίχτες "εκπροσώπους του θεού" και την αργυρώνητη δημοσιογραφική πορνεία μας 
οδηγούν σταθερά σε όλο και πιο ζοφερούς καιρούς. 
Σήμερα η λεγόμενη «πολιτική ορθότητα» - Political correctness... για τους περισπούδαστους 
πανεπιστημιακούς "αναλυτές", - η πολιτικά ορθή ανοησία, αλητεία, υπαγορεύει και τους νόμους 
στην επιστήμη (το βιώσαμε και θα συνεχίσουμε να το βιώνουμε KAI με τα μπόλια Big Pharma), 
η "επιστήμη" έκανε μια νέα επαναστατική ανακάλυψη στη Βιολογία: ΤΕΛΟΣ το «στη φύση 
υπάρχουν δύο φύλα»! 
Πολλά πλέον τα φύλα για τη νέα "επιστήμη της Βιολογίας". 
Δηλαδή; Αναρωτιέται ο επιστήμονας Βιολόγος.  
Τρανσέξουαλ; 
Είναι ένα άλλο φύλλο, ή αυτοί που εκτός από άντρες που θέλουν να γίνουν γυναίκες και 
γυναίκες που θέλουν να γίνουν άντρες; 
Η επιστήμη της Βιολογίας ανατράπηκε σε όλα τα επίπεδα -πολιτικά, "επιστημονικά", 
πολιτιστικά-, ΔΕΝ υπάρχουν πάντα δύο φύλα. 
Υπάρχουν οι διπολικοί μετακινούμενοι; Και τι είναι αυτοί 
εκτός από άτομα που σήμερα είναι αρσενικά και αύριο 
θηλυκά; 
Σήμερα άντρας, αύριο γυναίκα; 
Ερμαφρόδιτοι; Το αρσενικό και το θηλυκό μαζί! 
Το μόνο πραγματικά μη σεξουαλικό πράγμα σε αυτόν τον 
κόσμο είναι τα κεφάλια των ανόητων, που ακούνε τους 
χαμηλόβαθμους, αλλά καλά πληρωμένους πολιτικούς 
υπαλλήλους των ΗΠΑ... και στην αποικία Ελλάδα: Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Τρανσφοβίας (Μάης 2022) 
Ας δούμε τη διεθνή ανάπτυξη της νέας "επιστημονικής" Βιολογίας... 
Ακυρώθηκε το Επιστημονικό Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, με θέμα: «Στη 
Βιολογία υπάρχουν δύο φύλα».  
Η επιστημονική διάλεξη με μια βιολόγο, την Marie-Luise Vollbrecht, με θέμα «Γιατί υπάρχουν 
δύο φύλα στη βιολογία» ακυρώθηκε μετά από έντονες διαμαρτυρίες τρανς και queer ακτιβιστών 
(queer... "ομπρέλα", είναι το νέο "φύλο" της Βιολογίας, "φύλο ρευστό", δηλαδή άτομο που νιώθει 
100% ούτε άντρας, ούτε γυναίκα κι έτσι αυτοπροσδιορίζεται). 
Η Marie-Luise Vollbrecht ήθελε να αρνηθεί τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ στη διάλεξή της; Ή 
ήθελε να αρνηθεί την ύπαρξη της τρανσεξουαλικότητας; Ή ακόμη και να υποδαυλίσει το μίσος 
για τα τρανς άτομα; 
Τίποτα από αυτά. Η διδάκτορας Βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, σκόπευε 
να δώσει μια διάλεξη για το ερώτημα «Γιατί υπάρχουν δύο φύλα στη βιολογία» στο πλαίσιο της 
«Βραδιάς της Επιστήμης». Αλλά αυτό της απαγορεύτηκε. Η Ομάδα Εργασίας των Νομικών 
(AKJ) ξεκίνησε τη διαμαρτυρία. Ο λόγος;  
Ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα στη Βιολογία είναι «αντιεπιστημονικός» καθώς και 
«απάνθρωπος, ρατσιστικό και προκαλεί το μίσος προς τα queer και τρανς άτομα». Το 
Πανεπιστήμιο Humboldt πήρε το μέρος στην υπεράσπιση της Marie-Luise Vollbrecht, που της 
ανάθεσε να δώσει διάλεξη; Όχι! Ακύρωσε τη διάλεξη κι οι "ακτιβιστές" πέτυχαν τον στόχο τους. 
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Τι κρύβεται όμως πίσω από τη διαμαρτυρία κατά του βιολόγου; Η M.Sc. Marie-Luise Vollbrecht, 
Master of science; Doktorandin an der Humboldt-Universität, Berlin, είναι μία από τους 
επιστήμονες που στα τέλη του Μάη απηύθυναν μια έκκληση (Aufruf: Schluss mit der 
Falschberichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks!), όπου καταγγέλλεται η  
μονομερής πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το θέμα της τρανσεξουαλικότητας και 
να ζητούσαν «να εγκαταλειφθεί η ιδεολογική προσέγγιση στο θέμα της 
τρανσεξουαλικότητας και να παρουσιαστεί η Βιολογική πραγματικότητα με βάση την 
Βιολογία και την επιστημονική έρευνα». 
Την έκκληση υπέγραψαν εκατοντάδες επιστήμονες από τους τομείς της ιατρικής, της βιολογίας 
και των κοινωνικών επιστημών, καθώς και ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές. Αυτή η έκκληση 
"ποινικοποιήθηκε" και μπήκε στη μαύρη βίβλο της «Ομοφοβίας - Τρανσφοβίας»! 
Η Marie-Luise Vollbrecht δεν είναι μόνο Βιολόγος, αλλά και «αριστερή φεμινίστρια»! Μάλιστα, 
σε συνέντευξή της στο "Autonomie-Magazin" (Privilegien kann es keine Solidarität geben), 
εξήγησε γιατί υπέγραψε την έφεση. 
Στην ερώτηση: «Γιατί είναι σχετικό το γεγονός ότι υπάρχουν δύο φύλα στη βιολογία;» 
Απάντηση: «Γιατί είναι σχετικό ότι η Γη δεν είναι επίπεδη; Γιατί η ιδεολογία δεν έχει θέση στην 
επιστήμη. Επειδή είναι απαραίτητο για την ιατρική έρευνα. Διότι είναι απαραίτητο να γίνει ορατό 
το πολιτικό υποκείμενο οι γυναίκες, οι οποίες θεωρούνται ανθρώπινα όντα ίσα με τους άνδρες 
από νομική άποψη μόνο για έναν αιώνα, και σε πολλά μέρη του κόσμου αυτό δεν ισχύει ακόμη 
(...) Αν μια γυναίκα επαναστατεί ενάντια σ' αυτή την ιδεολογία, τόσο επειδή δεν πιστεύει ότι οι 
άνδρες μπορούν να γίνουν γυναίκες με μια απλή γλωσσική πράξη, όσο και επειδή επιμένει να 
ασκεί μαχητικό χαρακτήρα με επίκεντρο το να είναι γυναίκα, τότε, σύμφωνα με την queer 
σύλληψη, είναι ενάντια στην αίσθηση του ανθρωπισμού». 
Κυνήγι μαγισσών σε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, με 
θύμα την ίδια τη βιολόγο, και πολλές επιτυχημένες απόπειρες εκφοβισμού, ολοένα και πιο 
συχνές στη Γερμανία. 
Στην Κολωνία, τρανς και queer. ακτιβιστές επιτέθηκαν σε γυναικεία μέσα ενημέρωσης και τα 
κεντρικά γραφεία της σύνταξης της ΕΜΜΑ, με το σύνθημα «EMMA-TERFs ins Klo», [«Emma's 
Terf σκατά»]. Επίσης στην Κολωνία επιτέθηκαν στο λεσβιακό κίνημα που θεωρεί τη 
λεσβία "ομοφυλόφιλο γυναικείο πρόσωπο" καθώς έτσι θεωρούν πως αντιτίθεται στα 
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, των queer. και των τρανς ατόμων..(!) 
Παρά τις διαμαρτυρίες, η διάλεξη της Marie-Luise Vollbrecht πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και 
την παρακολούθησαν πάνω από 100.000 άτομα, εδώ: Uni cancellt Evolutionsvortrag von 
Biologin [ENG SUBS] 
Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε "ακροδεξιούς φασίστες" που επιμένουν πως για την Βιολογία 
υπάρχουν δύο φύλα, μιας και ΟΛΟΙ οι (μεγάλοι...) πολιτικοί αρχηγοί και ΟΛΑ τα κόμματα για την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας - Τρανσφοβίας, διατράνωσαν και διαβεβαίωσαν μαζί με 
τον Αμερικανό πρέσβη... πως μπορούμε να συμβαδίσουμε με τη "νέα (πολιτική) επιστήμη της 
Βιολογίας"! 
Έτσι σήμερα, μετά από 26 χρόνια έγινε κατορθωτό να διαδηλώνουν ΟΛΟΙ μαζί με τον 
Αμερικανό πρέσβη, πρωτίστως το Κιναλ-πασοκ της "νέας τάξης", για τα "δικαιώματα του είδους" 
και να θεωρείται "προοδευτισμός": 
Πηγή: www.press-gr.com/2022/07/blog-post_584.html 
Το παρόν (εκτυπώσιμο): https://www.imdleo.gr/diaf/2022/2_fyla_biol.pdf 
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