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Η έλλειψη ικανότητας διάκρισης γελοιοποιεί πλέον τους Νεοταξίτες... 

Η Νέα Τάξη Πραγμάτων διαλύει την Οικογένεια - καταργεί 
«μαμά» και «μπαμπά»... + δίνει δικαιώματα στα robots!!! 
20-04-2018 | 20:24:47 αρχικό κείμενο από: aktines.blogspot.gr1 

Στην αρχή ήταν η έκπληξη: ήταν δυνατόν μια απόφαση ∆ημοτικού συμβουλίου να αποτελεί 
αντικείμενο κριτικής από ψυχιάτρους; Και όμως! Αδίστακτοι οι ‘’προοδευτικοί’’ κάθε χρώματος 
και όπου γης, μέσα από μια φενάκη ισότητας και απελευθέρωσης οδηγούν σε διάλυση της 
κοινωνίας και σε στραπατσάρισμα της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Ο εφιαλτικός κόσμος του ‘’1984’’ του Όργουελ είναι εδώ και τώρα. Μια 
ζωή επικαλούνταν την επιστήμη - και τι δεν έχουν γράψει για τον 
‘’επιστημονικό σοσιαλισμό’’!!!… - για να πολεμήσουν την Εκκλησία και 
να που τώρα την αγνοούν επιδεικτικά στο όνομα του προοδευτισμού. 
Το ζήσαμε άλλωστε πρόσφατα με τους δικούς μας ετερόφωτους 
αριστερούς στο νομοσχέδιο για την αλλαγή φύλου. 

Με δηκτικό ύφος, στο κείμενο που ακολουθεί (Le Figaro, 18-4-2018), οι Γάλλοι ψυχαναλυτές 
Μonette Vacquin, Jean-Pierre Winteret Michel Gad Wolkowicz σχολιάζουν την ομόφωνη 
απόφαση του ∆ημοτικού συμβουλίου του Παρισιού να αντικαταστήσει στις ληξιαρχικές 
πράξεις τις λέξεις «πατέρας» και «μητέρα» με τους όρους «γονέας 1» και «γονέας 2». 
E.∆.Ν. 

Μια γυναίκα που έχει γίνει άντρας αλλά έχει διατηρήσει τα θηλυκά αναπαραγωγικά της όργανα 
έχει μόλις γεννήσει ένα μωρό του οποίου το φύλο δεν θέλει να δηλώσει («είναι πρόωρα 
καθοριστικό, θα επιλέξει όταν μεγαλώσει»), αλλά απαιτεί από αυτό να την αποκαλεί μπαμπά. 
Τα διοικητικά έγγραφα θα προβλέπουν για αυτήν (ή αυτόν, δεν γνωρίζουμε πια) και τις δύο 
ενδείξεις: γονέας 1 και γονέας 2; Το ερώτημα θα ήταν χρήσιμο για τα μέλη του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου του Παρισιού, που εξέφρασαν ομόφωνα την επιθυμία να αντικαταστήσουν, για 
όλους, τους όρους πατέρας και μητέρα με τις λέξεις γονέας 1 και γονέας 2. Αυτή η ομοφωνία, 
σε ένα τόσο πλήθος συμβούλων, δεν είναι να μας ταρακουνήσει έντονα, καθώς στις 
συνεδριάσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Παρισιού συνήθως γίνεται σαματάς και 
εκτοξεύονται προσβολές για θέματα ασήμαντα; Αυτή η «επιθυμία», η οποία δεν συνάντησε 
καμία αντίρρηση, προτάθηκε από μια ακτιβίστρια της Ανυπότακτης Γαλλίας [το κόμμα του κ. 
Μελανσόν, ο οποίος υπερηφανεύεται δημοσίως ότι γι’ αυτόν η Μασονία αποτελεί οικογενειακή 
παράδοση (σ.τ.μ.)] για να προστατεύσει τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια από την ανισότητα καθώς 
είναι θύματα μιας «ρήξης της ισότητας ενώπιον της διοίκησης». 

Ο ∆ήμος του Παρισιού θέλει να αλλάξει «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με τον πρώτο 
αντιδήμαρχο, τα έντυπα αιτήσεων προς το ληξιαρχείο. Ο «πατέρας» και η «μητέρα» θα 
εξαφανιστούν από αυτό το έγγραφο που κωδικοποιεί την ταυτότητά μας για να δώσουν τη θέση 
τους στον «γονέα 1» και τον «γονέα 2». 

Αυτό θεωρείται απαραίτητο για να τερματιστεί η διάκριση σε βάρος των ομοφυλόφιλων 
ζευγαριών, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% των ζευγαριών στη Γαλλία, σύμφωνα με 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Και τι θα προβλέπεται για τη μονογονεϊκή οικογένεια; 
Γονέας 0; 

                                            
1 Ελήφθη από: https://www.vimaorthodoxias.gr/nea/i-nea-taxi-pragmaton-dialyei-tin-oikogeneia-katargei-mama-kai-baba/ 
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«Είναι ανεπίτρεπτο τα έγγραφα της διοίκησης να μην επιτρέπουν στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια να 
κάνουν διοικητικές πράξεις όπως και οι άλλοι», «παραβιάζεται η ισότητα ενώπιον της 
διοίκησης», διαβάζουμε στο κείμενο της δημοτικής συμβούλου του Παρισιού! 

Μένουμε έκπληκτοι από το κατόρθωμα της παιδαριώδους αφέλειας αμφιθυμίας, η οποία 
καταφέρνει με μια μονοκονδυλιά να διαγράψει είτε τους πατεράδες είτε τις μητέρες, να τους 
εξαφανίσει και να επανεμφανίσει τους γονείς αριθμημένους, όπως ταιριάζει καλύτερα στην 
ψηφιοποιημένη κοινωνία μας. 

Οσφραινόμαστε διακριτικά μια κάποια πατροκτόνο και μητροκτόνο οσμή να εκπέμπεται από 
αυτή την αλλαγή στη διοικητική πράξη. 

Σημειώσουμε το γεγονός ότι η βιοηθική Nέα Γλώσσα [από το ‘’1984’’ του Οργουελ], η οποία 
μέχρι τότε αρκούνταν στα ανούσια («δωρεά», «γενναιοδωρία», «αλτρουισμός» κ.λπ.), 
σκληραίνει και οδεύει, χωρίς καμιά ανησυχία, σε μια κωδικοποιημένη σκληρότητα. Ομόφωνα. 
Σαν το παράγγελμα: 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 … 

Θαυμάζουμε την τολμηρή και επικίνδυνη, προθυμία να θεσμοθετούμε καθαιρώντας. 

Τέλος, εκφράζουμε την έκπληξή μας για τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα των φανατικών της 
ισότητας, της ισότητας που καταργεί τις διαφορές, της ισότητας που συγχέεται με την αδιαφορία 
έναντι των διαφορών και την μαζικοποίηση, που οδηγεί στην επιβολή της τροποποίησης της 
ληξιαρχικής πράξης όλων των παιδιών, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μιας δραστήριας 
μειοψηφίας. Περίεργη άρνηση της δημοκρατίας στο όνομα των δικαιωμάτων για όλους 
που συνδυάζεται με αυτή την συγκεντρωτική και ολοκληρωτική πίεση. 

Και δεν θα παραλείψουμε να ανοίξουμε την ομπρέλα για να προστατευθούμε από τις 
κατηγορίες για ομοφοβία, παρελθοντολογία ή συντηρητισμό. 

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, θα προτείνουμε, για να τελειοποιήσουμε τις πράξεις που υποτίθεται 
ότι θα μας αποσπάσουν από το καταπιεστικό παρελθόν, να αριθμούμε και τα παιδιά, την 
επιλογή των πρώτων ονομάτων αφού το φύλο τους επαφίεται στη βούλησή τους. Τα παιδιά 1, 
2, 3 … θα έχουν έτσι μεγαλύτερη ελευθερία που θα τα ανακουφίζει από τον οδυνηρό γονικό 
ζυγό! 

Αλλά έχουμε και καλύτερα: αμείωτη είναι η έκπληξή μας από τη μεγαλοφυία του απερίσκεπτου 
να αποκαλύψει αυτό που ανέλαβε να καλύψει. Αναρωτιόμαστε, όσοι προωθούν αυτήν την 
διάταξη πιστεύουν πραγματικά ότι απαλλάσσονται από τη διαφορετικότητα που τους 
κλείνει το δρόμο; Το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν μια νέα ιεραρχία, 
κρυπτογραφημένη, διαφοροποιητική με άλλο τρόπο, και η οποία δεν θα προκαλέσει λιγότερες 
συγκρούσεις με την πραγματικότητα. Όλες οι προσπάθειες να διαγράψουμε σημαίνουσες 
διαφορές επιστρέφουν με τη μορφή άλλων διαφορών: αυτό δείχνει η κλινική και πολιτική 
εμπειρία. 

Για όσους πιστεύουν ότι αυτό θα αφορά μόνο στα ζευγάρια του ίδιου φύλου και τον μοναδικό 
γονέα, θα αντιτάξουμε ότι όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή τη μαθηματική Νέα 
Γλώσσα. Όλα αυτά θα ήταν για γέλια, αν δεν επηρεαζόταν ο ψυχισμός όλων από αυτά τα 
χειραφετητικά διατάγματα. Γενεές ολόκληρες θα μεγαλώνουν με αυτές τις λέξεις, που διδάσκουν 
ότι με τη ληξιαρχική πράξη και το δελτίο ταυτότητας μπορούμε να υποτάξουμε την 
πραγματικότητα στα όνειρά μας, εν ονόματι του Νόμου. Τι θα γίνουν αυτές οι γενιές; 

Ομοίως, εάν ο νόμος επιτρέψει αύριο τα παιδιά χωρίς πατέρα να θεωρούνται νόμιμα, όλα τα 
παιδιά, ανεξάρτητα από τον τρόπο γέννησης ή όποια και να είναι η ατομική ή η οικογενειακή 
σωματική τους διαμόρφωση, θα μπορούν να πιστέψουν ότι ο πατέρας είναι άχρηστος.  
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Τα παιδιά αναπτύσσουν ανέκαθεν θεωρίες γέννησης, αποκαλούμενες παιδικές σεξουαλικές 
θεωρίες, στις οποίες επιτρέπονται τα πάντα, δίνοντας φαντασιακή διάσταση στις διαδικασίες 
δομής της υποκειμενοποίησης και του συμβολισμού. Και να που τώρα αυτές οι φαντασιώσεις 
καθίστανται δυνατές στην πραγματικότητα και επικυρώνονται από νόμους που καταργούν τη 
σύγκρουση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, αυτό το δημιουργικό ενδιάμεσο. Αυτός είναι 
και ο έξυπνος τρόπος για να απαλλασσόμαστε από το ασυνείδητο. 

Είναι προφανές ότι η κοινωνία μας υπονομεύεται από αυτά τα ζητήματα και πολλοί άνθρωποι 
αισθάνονται μια έντονη ανησυχία, χωρίς να μπορούν να το δηλώσουν. Σε όσους προωθούν με 
νόμο αυτά τα εγχειρήματα καθαίρεσης των συμβόλων, θυμίζουμε ότι στις τελευταίες 
εκλογές δεν ξεπέρασαν το 6%. Αυτό είναι άσχετο με το θέμα μας; 

∆εν νομίζουν ότι τα προβλήματα δημιουργούνται από τη μεταφορά στον άνθρωπο τεχνικών 
που αποδείχτηκαν αποτελεσματικές στην εκβιομηχάνιση της κτηνοτροφίας; Τότε επιστρέφουμε 
στη διατύπωση του νομικού και ψυχαναλυτή Pierre Legendre: «Ο άνθρωπος είναι γενεαλογικό 
ζώο». 

(Μετάφραση: Ευάγγελος ∆. Νιάνιος) 

 + Που μπορεί να φθάσει η ουτοπία των εκμοντερνιστών; 

 Το θέμα του περίεργου εκμοντερνισμού των αξιών από την Νέα Τάξη είναι σίγουρα 
ψυχολογικό, όπως επεσήμαναν για την περίπτωση του Παρισιού οι δύο ψυχαναλυτές. Είναι 
μάλιστα και εσχατολογικό σημάδι της προετοιμασίας της οδού του Αντιχρίστου, ο οποίος 
αναμένει την αποστασία να συντελεσθεί για να καταφτάσει και να καταστρέψει την 
ανθρωπότητα. Ο Αντίχριστος, ως άνθρωπος που έχει μέσα του τον διάβολο, δεν έχει 
δικαιώματα στους ανθρώπους που τηρούν τον νόμο του Θεού. 

 Εκτός από τις μειονότητες των ανθρώπων που αποτελούν ευκαιρία για την 
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας από τους εκμοντερνιστές και ανατροπή των 

παραδοσιακών νόμων, τώρα 
υπάρχει και η ευκαιρία των 
robots για να καταστρα-
τηγηθούν τα δικαιώματα του 
συνόλου των ανθρώπων! 

Έτσι είδηση (17 Απρ. 2018) λέει 
ότι 150 επιστήμονες ανάπτυξης 
τεχνητής ευφυΐας αντιτίθενται 

σε παραχώρηση δικαιωμάτων, υπό την μορφή «ηλεκτρονικού προσώπου»,  σε πολύ 
εξελιγμένα robots που παίρνουν από μόνα τους αποφάσεις, όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή! 

 Οι χώρες που έχουν μειωμένη τη συνείδηση της αξίας του 
ανθρώπινου προσώπου είτε στις περιστάσεις της καθημερινής ζωής, 
είτε πολύ περισσότερο στην αιωνιότητα, τρέχουν να πρωτοπορήσουν 
στην απανθρωπιά της διακήρυξης δικαιωμάτων στα ρομπότς... Έτσι η 
Σαουδική Αραβία πρωτοπορώντας έδωσε ιθαγένεια στο ρομπότ 
«Σοφία»! Πρόκειται για κατασκεύασμα τεχνητής ευφυΐας (Artificial 
Intelligence ή AI) της εταιρίας του Hong Kong Hanson Robotics...  

 

https://www.rt.com/news/424353-robot-human-rights-eu/
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 Σχετική είδηση αναφέρει: «Τα νέα της ιθαγένειάς της, που αποκαλύφθηκαν τον 
Οκτώβριο στην πρωτοβουλία για τις μελλοντικές επενδύσεις στο Ριάντ της Σαουδικής 
Αραβίας, συνάντησαν ένθερμη αντίδραση, καθώς οι άνθρωποι επεσήμαναν ότι το 
ρομπότ είχε ήδη περισσότερα δικαιώματα απ' ό,τι οι γυναίκες της χώρας»! Φαίνεται ότι τα 
ρομπότς θέλγουν τους ολιγάρχες γιατί με την ψήφο τους και οι Σαουδάραβες μπορούν να 
γίνουν ...δημοκρατία! 

 

(Είδηση 17-4-2018): 

Στην Ιαπωνία ένα ρομπότ τεχνητής ευφυΐας με το όνομα 
Michihito Matsuda (Μιτσιχίτο Ματσούντα) έγινε 
υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές σε περιοχή του 
Τόκυο και ήρθε τρίτο!  

 

Και τι θα γίνει με την άλλη παράλληλη τρέλα - διαστροφή 
των ρομπότ για σεξ (sexbots) που από την Ασία και 
Αμερική έχουν αρχίσει να μπαίνουν και στην Ευρώπη; 
Να μην τους δώσουμε και αυτών δικαιώματα, ειδικά αν 
κάποια "μειονότητα" αρέσκεται σ' αυτά ή αν κατά το 
«πολιτικά ορθό» ο "προσανατολισμός" κάποιου είναι 
προς αυτά; Ο Slavoj Zizek φιλόσοφος και ερευνητής του 
πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα ρωτάει: Έχουν τα 
sexbots δικαιώματα; 

 

 Είναι τελικά δυνατόν να ζητάμε να μας καθορίσουν "δικαιώματα" οι εφήμεροι πολιτικοί 
που δεν στέκουν σε κάποια ακλόνητη βάση, όπως ο αιώνιος νόμος των 10 εντολών;2 Που 
είναι ο σοφός Αρχιμήδης που ζητούσε τόπο να σταθεί για να κινήσει τη Γη; Τι δικαιώματα είναι 
αυτά που δίνει η πολιτική η οποία είναι ασταθής σαν θάλασσα που ανεβοκατεβαίνει και πάει 
όπου φυσάει ο άνεμος; ∆εν είναι αυτός ο λόγος που γράφεται στην Αποκάλυψη ότι ο 
Αντίχριστος είναι το θηρίον το αναβαίνον εκ της θαλάσσης; (Αποκ. 13:1). Η Νέα Τάξη μοιράζει 
ανυπόστατα "δικαιώματα" σε αντιτιθέμενες μεταξύ τους ομάδες που δημιουργούν μάχες μέσα 
και έξω στις μικρές και μεγάλες κοινωνίες. Και όλοι νομίζουν ότι έχουν δίκαιο, χωρίς να 
επιζητούν να εφαρμοσθεί το δίκαιο του Θεού. Όμως, τελικά, με τη χρήση και της τεχν. 
ευφυΐας (AI), θα φτάσομε γρήγορα στη γενική αναμέτρηση, τον παγκόσμιο ή Γενικό Πόλεμο 
κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, στον οποίο θα χαθούν τα 3/4 της ανθρωπότητας, τότε που 
«θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα»! (Προφητείες, 44η) 
 Και υπάρχουν πολλές στρατιωτικές εφαρμογές της τεχνητής ευφυΐας (AI). ∆ιαβάζομε πχ: 
«Περισσότεροι από 3.100 υπάλληλοι της Google υπέγραψαν επιστολή προς τον Γενικό 
διευθυντή (CEO) Sundar Pichai, ζητώντας του να αποσύρει το Google από το Project Maven 
(του Αμερικανικού Πενταγώνου), μια πρωτοβουλία που εκμεταλλεύεται την τεχνητή 
νοημοσύνη και θα μπορούσε (πχ) να βελτιώσει τη στόχευση των drones». (N. Y. Post - 5 Απρ. 2018). 

 Εφόσον κατασκευαστής των ανθρώπων είναι ο Θεός και όχι κάποιος Καίσαρ - πολιτικός, 
η διάκριση απαιτεί να αποδίδονται τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ!  
                                            
2  Ένας επίσκοπος πάντως της Αγγλικανικής "Εκκλησίας" σκέφτηκε να προστατεύσει τους ανθρώπους από τα 
ρομπότς γράφοντας 10 εντολές στις οποίες πρέπει αυτά να υπακούουν, όπως: «∆εν πρέπει να μετατρέψεις 
τους ανθρώπους σε δούλους ρομπότ»!... https://www.rt.com/uk/420500-ai-bishop-commandments-lords/ 
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https://www.rt.com/news/414379-ai-developments-2017-video/
https://www.rt.com/news/424402-robot-mayor-japan-tama/
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https://www.imdleo.gr/diaf/files/proph/1_prophecies_parts/02_AgKosmas.pdf
https://nypost.com/2018/04/05/google-employees-plead-with-ceo-to-drop-pentagon-ai-project/



