
 

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Αφύπνιση του DNA του Έλληνα Οπλίτη – Πολίτη 

 
    
Κώδικας Τιμής                                                                            Έλλην  Οπλίτης 

Αιδώς - Δίκαιο - Νέμεση 
 
 
ΜΕΡΟΣ 1ο 
  
Η Πολιτεία του Πλάτωνα, o Σωκράτης, ο Πυθαγόρας και ο Αριστοτέλης 
καθόρησαν, ως Πανελλήνια  ιερή πόλη, τις Αιγές.  
 
Οι δύο Βασιλικοί οίκοι στις πόλεις Κράτη, οι Ηρακλείδες και οι Αίακες, 
ήταν θεσμός. Η ένωσή τους επέφερε και την πρώτη Βασιλεία της Ελλάδος, 
ως έθνος. Αυτό επιτεύχθηκε λόγω της γέννησης του Αλέξανδρου Γ΄. Από 
κοινού πλέον οι ενωμένοι Έλληνες, όρισαν ως Πανελλήνιο Βασιλιά των 
Ελλήνων τον Ηρακλείδη Αιακίδη Αλέξανδρο Γ΄. 
 
Η ένωση των Ελλήνων επήλθε με τον γάμο του Φιλίππου Β΄, των 
Ηρακλειδών, με την Ολυμπιάδα των Αιάκων. Οι δυο βασιλικοί οίκοι, 
ενώθηκαν με αυτό το γάμο. Μοναδικός απόγονος και των δυο βασιλικών 
οίκων πλέον, ο Αλέξανδρος Γ΄. 
 
Όλοι οι Βασιλικοί οίκοι στην Ελλάδα, στην Περσία και στην Αίγυπτο 
αναγνώρισαν την βασιλεία αυτή, με έδρα την Ιερή πόλη, Αιγές. 
Αυτή η Βασιλεία εδραιώνεται  εκ τού Πατρός των Ελλήνων: 

• Μέσω της Πυθίας στους Δελφούς. 
• Στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία με τρεις αναφορές στην 

Παλαιά Διαθήκη . 
• Από το Έθνος των Εβραίων μέσω Α΄ Μακκαβαίων  
• Και στα οράματα του Δανιήλ, δυο φορές από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ 

και τον άγγελο Θεού. 



• Η Παλαιά Διαθήκη ανήκει στην Αγία Γραφή, την οποία το Σύνταγμα 
των Ελλήνων, στο Άρθρο 3.3 την αποδέχεται ως έχει. 

• Η  Αρχαία Ελλάδα, η Ορθόδοξη αλλά και η Καθολική Εκκλησία, βάση 
της ιεροσύνης, αποδέχονται εκ του Πατρός τον λόγο, στο βιβλίο της 
Αλήθειας, ότι ο Αλέξανδρος είναι ο πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων. 
Συνεπώς όποιος δεν αποδέχεται τον λόγο του Πατέρα δεν 
αποδέχεται και τον ίδιο. 

Η Ελλάδα το 330 π.Χ. εμφανίζεται πλέον ως η Αυτοκρατορία των τριών 
Βασιλείων, Ελλάδας, Περσίας και Αιγύπτου. Σήμερα πλέον αυτά τα 
βασίλεια εμφανίζονται ως 26 νέα Κράτη και με την Ελλάδα 27. 
          

Μακεδνική, Πανελλήνια Φάλαγγα 
 

Η Μακεδνική, Πανελλήνια Φάλαγγα Οπλιτών εκ των Αιγών ιδρύθηκε από 
τον Ηρακλείδη Φίλιππο Β΄ με Σύμβουλο τον Αριστοτέλη, που μαζί 
εδραίωσαν στην Φάλαγγα την Θεωρία των φίλιων αριθμών του 
Πυθαγόρα, με βάση την ύψιστη λέξη του Οπλίτη ο “Έτερος”, όπου 
πρωτίστως προσδιορίζουν και τον Πατέρα Θεό. 
Σήμερα ο θεσμός της Φάλαγγας και του Πανελλήνιου Εθιμικού Θεσμικού 
Οπλίτη, ο “Έτερος”, συνεχίζεται και εκπροσωπούνται πλέον από την Μη 
Κερδοσκοπική εταιρεία, 

Μακεδονική Πανελλήνια Φάλαγγα, 
με έδρα την 

Πανελλήνια Πολιτεία των Ελλήνων, τις Αιγές. 
 

Μακεδνική, Πανελλήνια Συνέλευση 
 
Η Μακεδνική, Πανελλήνια Συνέλευση Οπλιτών των Αιγών, ιδρύθηκε από 
τους Έλληνες των ενωμένων Βασιλείων, με πρώτη έδρα την Ανθήλη, στις 
Θερμοπύλες. Η δεύτερη έδρα ήταν οι Δελφοί και η τρίτη η αιώνια, η 
Πανελλήνια έδρα του Ελληνικού Στρατού, οι Αιγές,  προς τιμή του 
Πολέμαρχου Φίλιππου Β΄.  

Σήμερα στις Αιγές έχουν έδρα:  

• ο Σύλλογος Μακεδνική Πανελλήνια Συνέλευση 
• ο Πανελλήνιος Εθιμικός Θεσμικός Πολίτης 
• ο Έτερος που προέρχεται από τον Θεσμικό Οπλίτη  
• η Πανελλήνια Πολιτεία των Ελλήνων 



Θεσμοί Αιγών 
 
Στην ιερή πρωτεύουσα της Μακεδνίας, του Φιλίππου και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, τις Αιγές, σήμερα εδρεύουν δύο σημαντικές νομικές  και 
θεσμικές οντότητες, εκπρόσωποι του Ελληνικού Πολιτισμού, παγκόσμιας 
ιστορικής και νομικής εμβέλειας. 

• Ιερή Αρχαία θεσμική πόλη των Αιγών, η μόνη καταγεγραμμένη στον 
κατάλογο παγκόσμιου πολιτισμού, της Ουνέσκο. 

• Η Μακεδνική (Μακεδονική) Φάλαγγα 
• Η Μακεδνική Πανελλήνια Συνέλευση  

Η βασική έδρα και των δύο οντοτήτων, βρίσκεται στις Αιγές (Ελλάδα). 
Η δεύτερη, σημαντική (έδρα/παρουσία), βρίσκεται στην Γερμανία, στην 
πόλη Neuss, μέσα σε χώρο Αρχαίου (π.Χ.), Ρωμαϊκού Φυλακίου. 
 

Iστορία 
(από τη Γερμανική Βικιπαίδεια) 

• Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, βρισκόταν στην γεωγραφική περιοχή της 
σημερινής Γερμανίας, από το 16 π.Χ. 

• Οι Γερμανικές φυλές εμφανίζονται λίγο πριν το 100 μ.Χ. 
• Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Γερμανία έγινε το  962 μ.Χ. 
• Η πρώτη Συνομοσπονδία Γερμανικών φυλών έγινε το 1815 μ.Χ. 
• Η Γερμανία εμφανίζεται ως Αυτοκρατορία το 1871  μ.Χ.  
• Η Ελλάδα    εμφανίζεται Αυτοκρατορία το   330  π.Χ. 
• Η Μακεδνική Πανελλήνια Φάλαγγα  είναι Οντότητα από π.Χ. 
• Η Μακεδνική Πανελλήνια Συνέλευση είναι Οντότητα από π.Χ. 

 
Εκπρόσωπος Θεσμών 

 
Ο νομικός Εκπρόσωπος  των δυο νομικών  και θεσμικών οντοτήτων, 
παγκόσμιας εμβέλειας, της Μακεδνικής Φάλαγγας και της Πανελλήνιας 
Μακεδνικής Συνέλευσης, που χρονολογούνται από π.Χ., προέβη ήδη 
σε Εθιμική ανακατάληψη, στην Γερμανία. Η Γερμανία είναι γνωστό 
Κράτος-εταιρεία, λόγο Πολέμου. 

Ο εκπρόσωπος των δύο θεσμικών οντοτήτων, της πόλης των Αιγών, 
αναγνωρίζεται γενικά ως θεσμική ΟΝΤΟΤΗΤΑ, με νομική υπόσταση, 
μεγαλύτερη ακόμα και της υπάρχουσας Ηγεσίας της Γερμανίας. 



Οι δύο οντότητες, ως παγκοσμίως μοναδικές, με έδρες, τις Αιγές στην 
Ελλάδα και την πόλη Neuss στην Γερμανία, χαίρουν Παγκόσμιας 
αποδοχής, με βάση τους την ιερή πόλη, Αιγές.  

Ουσιαστικά πρόκειται περί του ενιαίου Βασιλείου των Ελλήνων, Περσών 
και Αιγυπτίων. Το πολύ σημαντικό στοιχείο, στα ανωτέρω είναι ότι μετά 
την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για πρώτη φορά στην ιστορία, εμφανίστηκε η 
πολιτισμική συνέχεια του Βασιλείου των Ηρακλειδών και Αιακιδών και των 
άλλων δύο βασιλείων και μάλιστα μέσα στην Γερμανία. Δηλαδή η 
αναβίωση μιας Αυτοκρατορίας στα θεμέλια μίας άλλης Αυτοκρατορίας, 
σε άλλη χώρα, αλλά με την νομική αναγνώριση και αποδοχή της χώρας 
αυτής.  

Η Προεδρία των Αιγών χαρακτηρίζεται από τρείς σημαντικές ιδιότητες: 

1. Ως συνέχεια της Βασιλείας του Μ. Αλεξάνδρου, ο κοινός πρόεδρος των 
δύο οντοτήτων των Αιγών και πρόεδρος της προεδρίας των Αιγών, 
επέχει θέση αρχηγού κράτους. 

2. Το εθιμικό δίκαιο και την αρχαία θεσμική πόλη, Αιγές. 
3. Την θεσμική Βασιλεία και Προεδρία των Ελλήνων. 
4. Είναι Βασιλεία 27 Κρατών (εκ τριών Βασιλείων), σε σύγκριση με την 

Αγγλική Βασιλεία των 16 κοινοπολιτειών. 
                            

Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 

Οι θεσμοί μέσα στις Αιγές είναι Κυβερνητικές οργανώσεις, γιατί τα τρία 
Βασίλεια (Ελλάδας, Περσίας, Αιγύπτου), σήμερα είναι 27 Κράτη και όλα 
είναι και μέλη του ΟΗΕ, εκτός της Παλαιστίνης. Η ιστορία τους ταυτίζεται 
με τον Αλέξανδρο και τον έχουν αποδεχτεί ιστορικά ως βασιλέα τους. 
Κατά συνέπεια, αποδέχονται εθιμικά και την βασιλεία, με την έδρα της 
(Αιγές), και τους θεσμούς της (Μακεδνική Φάλαγγα και Μακεδνική 
Συνέλευση). 

Τα 27 κράτη είναι: 

Ελλάδα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, 
Κύπρος, Αίγυπτος, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Ινδία, Ιορδανία, 
Καζακστάν, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Λίβανος, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, 
Συρία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Σκόπια, Παλαιστίνη.  

Στο Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζουν τους Θεσμούς, 
εθιμικά από τότε που δημιουργήθηκαν και την έδρα που καταλαμβάνουν. 



Εάν ο Θεσμός είναι Παγκόσμιος τον αποδέχονται, όπως τις ιερές έδρες ή 
τα βασίλεια.  

Οι  αρμόδιες Γερμανικές Υπηρεσίες αποφάνθηκαν ότι:  

Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ονομασίες  Μακεδονική 
Φάλαγγα και Μακεδονική Συνέλευση, παγκόσμια. 

 
Σκόπια 

 
Η Προεδρία Αιγών, αντιδρώντας στις κυβερνητικές προθέσεις και 
ενέργειες, για την συμφωνία των Πρεσπών και ειδικότερα για την 
¨παραχώρηση¨ του ονόματος (λέξης) Μακεδονία, στα Σκόπια, με επιστολή 
που κατέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενημέρωσε τον τότε Υπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας, κύριο Ν. Κοτζιά ότι, δεν νομιμοποιείται και δεν 
πρέπει, να συναινέσει στην παραχώρηση του ονόματος ¨Μακεδονία¨ 
στους Σκοπιανούς. Με την πάροδο 25 ημερών αυτός παραιτήθηκε και 
ανέλαβε ο Πρωθυπουργός ως Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος λόγω της 
θέσης του έχει άσυλο. 
 
Κατά τα Ηνωμένα Έθνη ένα Κράτος νομικά πρέπει να έχει μία Εθιμική 
ιστορική Πρωτεύουσα και ένα διεθνώς αναγνωρισμένο όνομα, το οποίο 
θα χαρακτηρίζει, ονοματολογικά και την Βουλή του και τον στρατό του. 
Στην προκειμένη περίπτωση αν τα Σκόπια αποκτήσουν το όνομα 
Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία, η Βουλή τους θα λέγεται Μακεδονική 
βουλή και αντίστοιχα Μακεδονικός Στρατός.  
  
Το Κράτος των Σκοπίων όμως είναι παράνομο διότι ούτε εθιμική ιστορική 
πρωτεύουσα έχει, όπως η Μακεδονία τις Αιγές, ούτε και διεθνώς και 
νομίμως, αναγνωρισμένο όνομα και κατά συνέπεια δεν μπορούν να 
αποδίδουν στο Στρατό και την Βουλή τους το όνομα ¨Μακεδονικός/ή¨. Το 
νέο Κράτος, τα Σκόπια, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, παραβλέπουν, μη 
αναγνωρίζοντας, ουσιαστικά, ούτε τους νόμους του ΟΗΕ ούτε και τους 
Διεθνείς Θεσμούς για τις Παγκόσμιες ΜΚΟ, που τις διέπουν. 
 
Η πόλη της σημερινής Θεσσαλονίκης, που οι Σκοπιανοί ¨διεκδικούν¨, για 
να ¨πιστοποιήσουν¨ τον όρο Μακεδονία, ως όνομα καταγωγής τους, δεν 
έχει καμία σχέση ιστορικά με το Βασίλειο της αρχαίας Μακεδνίας, διότι 
ανήκε στην Αρχαία Μυγδονία, όπου οι Κάτοικοι ονομάζονταν Θράκες 
Δωριείς. 
 



Όμως το σημαντικότερο όλων είναι ότι υπάρχει ένας Παγκόσμιος 
Θεσμικός Εκπρόσωπος, με δυο Μη Κυβερνητικές οργανώσεις μέσα στην 
ιερή πόλη Αιγές, όπου αναγνωρίζονται και ορίζονται ήδη και Βουλή και 
Στρατός. Εάν οι Σκοπιανοί ήταν Μακεδόνες Δωριείς, όπως θα ήθελαν, θα 
έπρεπε να αναγνωρίσουν την Προεδρία των Αιγών και να υπόκεινται σε 
αυτήν, κατά το Εθιμικό Θεσμικό Δίκαιο, κάτι όμως που δεν θέλουν να 
αποδεχτούν αλλά και ιστορικά δεν μπορούν να τεκμηριώσουν και ως εκ 
τούτων δεν νομιμοποιούνται και δεν δικαιούνται να μιλούν για 
Μακεδονία, Μακεδονική γλώσσα ή Ιστορία. 
 
Οι Πολιτικοί της Ελληνικής Βουλής και της Βουλής των Σκοπίων, όπως και 
οι Πολιτικοί όλων των χωρών που επικύρωσαν την συμφωνία των 
Πρεσπών, ακόμα και τα μέλη της Ε.Ε. και του ΟΗΕ αλλά και γενικά όποιος 
έμμεσα ή άμεσα συνέργησε, βάζοντας την υπογραφή του ή συναινώντας, 
είναι όλοι υπόλογοι, για το δικαστήριο της Χάγης, ως Εγκληματίες 
Πολέμου. Εάν με την συμφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζουν ως κοινή (!!!) 
την ιστορία Σκοπίων και Μακεδονίας και αφού η έδρα του Μ. Αλεξάνδρου 
όπως και πρωτεύουσα της Μακεδονίας είναι η πόλη Αιγές και αφού 
υπάρχουν ήδη οι διεθνώς αναγνωρισμένες οντότητες Μακεδονική 
Φάλαγγα και Πανελλήνια Συνέλευση, εντός των Αιγών, (σε αντίθεση με 
τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα απολύτως), θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν ότι μία είναι η Μακεδονία και οποιαδήποτε άλλη 
αντίθετη αναφορά ή ισχυρισμός είναι αίολα, αυθαίρετα και παράνομα.  
 
Έχοντας υπ΄ όψη ότι οι θεσμοί (ιστορικοί και εθιμικοί) δεν αλλάζουν και 
δεν μεταφέρονται, δηλαδή δεν αλλοιώνονται. Εθιμικά δηλαδή ισχύει το 
αρχαίο καθεστώς, των Αιγών, το οποίο σήμερα θεμελιώνεται με το άρθρο 
105 του Ελληνικού Συντάγματος. 
 
Η Προεδρία Αιγών ως Αυτοκρατορική Προεδρία με Βασιλική έδρα  τις 
Αιγές και δεύτερη Ευρωπαϊκή έδρα στην πόλη Neuss,  τριών Βασιλείων 
καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να πάρει θέση και 
να δικάσει τους νέους Εγκληματίες οι οποίοι προσχεδίασαν ένα νέο 
οικονομικό πόλεμο, μέσω νομιμοφανών δράσεων, με χρηματισμό και 
τρομοκρατία των γηγενών κατοίκων των Βαλκανίων και επιδίωξη αλλαγής 
των συνόρων της Ελλάδας, με απώτερους στόχους ψυχολογικής πίεσης 
και την εγκληματική μέθοδο ώθησης προς μία απεγνωσμένη διέξοδο, με 
αποτέλεσμα την σταδιακή αυτοκαταστροφή του Έθνους. Τα Κράτη του 
Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών είναι υπόλογα και 
συνυπεύθυνα, για αυτές τις εγκληματικές πράξεις, απέναντι στην Ελλάδα 



παρότι   σήμερα απολαμβάνουν την Ελευθερία, το πνεύμα και την 
Δημοκρατία, που διδάχτηκαν από την Ελλάδα. Οι μεθοδεύσεις αυτές που 
εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, είναι ένα γεγονός το οποίο έχουν 
αποδεχτεί και έχουν χαρακτηρίσει, όλους σχεδόν τους πολέμους. 
 
Η Προεδρία των Αιγών καλεί όλες τις Παμμακεδονικές οργανώσεις και 
όλους τους πατριωτικούς, πολιτισμικούς συλλόγους και άλλους φορείς, με 
πατριωτικές ευαισθησίες, ενωμένοι ως Έλληνες πολίτες/οπλίτες, να 
συνταχθούν και να αγωνισθούν μαζί μας για την Μακεδονία και την 
Ελλάδα. 

Η προεδρία των Αιγών δεν είναι κόμμα. Είναι ιστορική πραγματικότητα 
και ιστορικό δεδομένο, που σήμερα  

υπάρχει και δραστηριοποιείται στην ιερή πόλη των Αιγών,  
ως νόμιμη, διεθνώς οντότητα αναγνωρισμένη λόγω  

εθιμικού διεθνούς δικαίου, και αναμφισβήτητης  
πολιτισμικής και ιστορικής πραγματικότητας.  

 
ΜΕΡΟΣ 2ο 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, από το 
2014, δεν είναι νόμιμοι. Είναι δε και υπόλογοι, όπως και όλοι οι Πολιτικοί, 
ως εγκληματίες για Συνταγματικό Πραξικόπημα, και δεν ισχύει καμία 
σύμβαση ή υπογραφή τους, εξ ονόματος του Ελληνικού Λαού. Την ίδια 
ευθύνη φέρουν και οι ιεράρχες αλλά και οι στρατιωτικοί. Προς σχετική 
ενημέρωση των πολιτικών, υπάρχουν τα πρωτόκολλα της Προεδρίας 
Αιγών, προς την Προεδρία Αθηνών και την Βουλή και δεν δικαιολογείται 
άγνοιά τους. 
 

Σύνταγμα της Ελλάδας 
 
Το νομικό πλαίσιο του Πραξικοπήματος. 

Σήμερα στην Ελλάδα, το άρθρο 105 του Συντάγματος, διασφαλίζει το 
Αρχαίο Προνομιακό καθεστώς, αποδεχόμενο το Θεσμικό Εθιμικό Δίκαιο 
της Αρχαίας Ελλάδας και των θεσμών της. Αυτό προκύπτει από την ορθή 
ερμηνεία του άρθρου 105, και εφαρμόζεται χαρακτηριστικά και στην 
περίπτωση του Αγίου Όρους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια λογική, η Προεδρία Αιγών και  οι δυο 
Οντότητες, εντός του χώρου των Αιγών, υπάγονται, κατά το άρθρο 105 



στο Εθιμικό δίκαιο της Αρχαίας Ελλάδας  διότι εκπροσωπούν θεσμικά 
την Αρχαία Ελλάδα, με έδρα τις Αιγές. 

Η Προεδρία Αιγών και οι δυο οντότητες (μη κυβερνητικές οργανώσεις) 
σχετίζονται και με το άρθρο 2.2, το οποίο αναγνωρίζει και αποδέχεται το 
Διεθνές Δίκαιο και κατ΄επέκταση διέπονται από τις διεθνής συμβάσεις. 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει οτι, η Προεδρία των Αιγών είναι ο νόμιμος 
εκφραστής και φυσικός εκπρόσωπος, (βάσει του Εθιμικού Θεσμικού 
Δικαίου), και του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού της Ελλάδας, λόγω 
της αρχαίας ιερής πόλης και Πανελλήνιας έδρας, τις Αιγές, με 
επιβεβαίωση και από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ως 
Πολιτιστικός Φορέας εκ των Αιγών, με Αριθμό Υπουργείου το 979. Δηλαδή 
στην ουσία, Με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Άρθρο 105 του Συντάγματος 
και την Έδρα στις Αιγές, στο κατάλογο Πολιτισμού της UNESCO, 
θεμελιώνονται οι Θεσμοί, Προεδρίας Αιγών και Οντοτήτων (Μακεδνική 
Φάλαγγα και Πανελλήνια Μακεδνική Συνέλευση). 
 

Νομοθεσία (Νομικό καθεστώς) Ηνωμένων Εθνών 
              
Μία μη κερδοσκοπική εταιρεία για να ονομαστεί μη Κυβερνητική πρέπει 
να αναγνωριστεί από τρία Υπουργεία των εξωτερικών, τριών Κρατών. 

Επίσης, το ίδιο ισχύει, με βάση τον ΟΗΕ όταν μία ΜΚΟ νομίμως ιδρύεται 
και εδρεύει σε χώρο όπου ισχύει το Εθιμικό Δίκαιο, όπως στις παρακάτω 
περιπτώσεις:                    

• Στο Βατικανό - Ρώμη έδρα  
Εθιμική Θεσμική έδρα ιεροσύνης των Καθολικών. 
Όλοι οι Καθολικοί Παγκοσμίως αναγνωρίζουν την ιερή έδρα τους στη 
Ρώμη. 

• Στο  Πατριαρχείο – Κωνσταντινούπολη                                     
Εθιμική Θεσμική έδρα ιεροσύνης των Ορθοδόξων. 
Όλοι οι Ορθόδοξοι Παγκοσμίως αναγνωρίζουν την ιερή έδρα τους στην 
Κωνσταντινούπολη. 

• Στο Παλάτι της Ισπανίας  -  Μαδρίτη                                     
Εθιμική Θεσμική έδρα βασιλείας των Ισπανών. 
Όλοι οι Ισπανοί Παγκοσμίως αναγνωρίζουν την Βασιλείας τους, με έδρα  
την Εθιμική πόλη  Μαδρίτη. 

• Στο Παλάτι του Μπάκινχαμ – Λονδίνο.                                      
Εθιμική Θεσμική έδρα βασιλείας των Άγγλων.  



Όλοι οι Άγγλοι Παγκοσμίως αναγνωρίζουν την Βασιλεία τους με Εθιμική 
έδρα την πόλη του Λονδίνου. Επίσης με βάση το Διεθνές Δίκαιο, οι 16 
Κοινοπολιτείες αναγνωρίζουν Εθιμικά την Βασιλεία της Αγγλίας, με έδρα 
το Λονδίνο. 

• Στο Ανάκτορο της Ελλάδας – Αίγαι ή Αίγες  
 Εθιμική Θεσμική έδρα πολιτισμού και βασιλείας των Ελλήνων των δυο 

Βασιλικών οίκων του Ηρακλή και Αιακού. Όλοι οι Έλληνες στην Αρχαία 
Ελλάδα αναγνώριζαν την Βασιλείας τους με έδρα την  Εθιμική και ιερή 
πόλη Αιγές.  

 Πέραν αυτών, υπάρχουν και πέντε (5) άλλα επιπλέον στοιχεία.  

 α.  Η Βασιλεία αυτή των τριών Βασιλείων π.Χ. της Ελλάδας, της Περσίας 
και της Αιγύπτου, που αναγνώρισαν ως Βασιλέα τον Ηρακλείδη  Αίακα  
Αλέξανδρο Γ΄. 

 β.  Τα τρία Βασίλεια έγιναν πλέον, σήμερα 27 Κράτη.  Εθιμικά με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο αναγνωρίζουν,  σύμφωνα, με την 
Παγκόσμια νομοθεσία  τις Αιγές ως  Βασιλική Εθιμική Θεσμική πόλη 
τους. 

 γ.  Είναι ο μεγαλύτερος Παγκόσμιος Θεσμός, διότι χρονολογείται από 
π.Χ., δεύτερον ο μεγαλύτερος σε αριθμό κρατών, μελών και τρίτον ο 
πρώτος με τους περισσότερους υπηκόους (συνολικά).  

 δ. Είναι μοναδική η Παγκόσμια Βασιλεία των Αιγών, που εκπροσωπεί 
έναν Παγκόσμιο Πολιτισμό, γνωστό ως «Ελληνισμό» και μοναδική  στον 
κατάλογο Παγκόσμιου Πολιτισμού της UNESCO. 

 ε. Τέλος οι Αιγές εκτός από Βασιλική πόλη κατέχει και τον  Θεσμό της 
Παγκόσμιας  ιεροσύνης σε σχέση με π.Χ. και μ.Χ.  με τις έδρες της 
ιεροσύνης των Καθολικών των  Ορθοδόξων και των Μουσουλμάνων. 

 
Αυτές οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες - ΜΚΟ και Οντότητες αυτοδίκαια 
ονομάζονται πλέον, αλλά και κατά αποδοχή όλων των Κρατών, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. Δηλαδή αναγνωρίζονται ως Παγκόσμιες 
Οντότητες.  
 
Η Μακεδονική Φάλαγγα και η Πανελλήνια Συνέλευση των Αιγών ως 
Εθιμικά Θεσμικές Παγκόσμιες Οντότητες, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
εδραιώνονται πλέον, ως μη Κυβερνητικές, όπως και η αναγνωρισμένη 
έδρα Αιγές, της Βασιλείας των Ηρακλειδών & Αιακίδων, των 27 Κρατών. 
Έχουν δηλαδή κάθε νομικό δικαίωμα, κατά το Διεθνές δίκαιο, να 
θεωρούνται μη Κυβερνητικές Οντότητες Παγκόσμιας αναγνώρισης. 



 
Με βάση επίσης την νομοθεσία του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος μιας ΜΚΟ που ως 
οντότητα ονομάζεται Μη Κυβερνητική, ιεραρχικά έχει θέση Αρχηγού 
Κράτους.  
 
Στούς Θεσμούς αυτούς, δεν αναγνωρίζονται τα πρόσωπα αλλά η έδρα, 
από την οποία και πηγάζουν όλα τα δικαιώματα. Ο Θεσμός αυτός ισχύει  
ομοίως και στην Ιεροσύνη και στις Βασιλείες, όπως και στις Οντότητες των 
Αιγών, ως ιερού θεσμού της αυτοκρατορίας των Ελλήνων.  
 
Το Δικαστήριο της Χάγης, των Ηνωμένων Εθνών – ΟΗΕ αναγνωρίζει μόνο 
Αυτοκρατορίες .  
Οι οντότητες με αναγνώριση από Κράτη, ονομάζονται ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ, 
όπως η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ. 

 
Στις Αιγές έχουμε πλέον μια Παγκόσμια Πρωτοτυπία. Δυο Εθιμικά 
Θεσμικές Μη Κυβερνητικές Οντότητες, με την αποδοχή 193 Κρατών του 
ΟΗΕ είναι επίσης και Κυβερνητικές, λόγω Εθιμικής Θεσμικής αποδοχής 
από τα 26 Κράτη, των τριών Βασιλείων, του μεγάλου Βασιλέα Ηρακλείδη 
Αιακίδη  Αλέξανδρου του Γ΄ με έδρα την ιερή αρχαία πόλη των Αιγών.  

Νομικά η Προεδρία των Αιγών, από το 2007 είναι πλέον, ανώτατος 
Παγκόσμιος  θεσμός  στα Ηνωμένα Έθνη. 

 

Παγκόσμιος Θεσμός, στην Ελλάδα. 

-Τι γίνεται όταν ένας Παγκόσμιος Θεσμός με δυο Παγκόσμιες Οντότητες 
βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα όπου εκπροσωπεί, στην ουσία το Εθιμικό της 
Δίκαιο με βάση το άρθρο 28.1; 
            

Σύνταγμα της Ελλάδας         
      
 Άρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί) 
 
« Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και  οι 
διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους 
σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε 
άλλη αντίθετη διάταξη νόμου …» 



Σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, και με δεδομένες τις ισχύουσες 
διατάξεις του Διεθνούς και Εθιμικού Δικαίου και την αποδοχή της  
νομιμότητας των Μη Κυβερνητικών Οντοτήτων, (όπως συνάγεται από το 
άρθρο 28.1), όλα τα κράτη μέλη αποδέχονται και αναγνωρίζουν τις Μη 
Κυβερνητικές Οντότητες και μάλιστα σαφώς επισημαίνεται ότι αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν 
από κάθε άλλη διάταξη. 
 
Όταν όλα αυτά ισχύουν, τι γίνεται όταν καταθέτει υποψηφιότητα, για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας της Ελλάδας, η Προεδρία Αιγών; 

Η Προεδρία Αιγών είναι η ιστορική και Θεμέλια βάση της Προεδρίας των 
Ελλήνων που και σήμερα, αυταπόδεικτα, θεμελιώνεται και 
διασφαλίζεται και από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για πρώτη 
φορά, στις Αιγές, όλα τα σημαντικά νέα και πολιτικές πράξεις, μετά τους 
κήρυκες, οι οποίοι μετέδιδαν προφορικά τις επίσημες ειδήσεις, οι 
δημόσιοι γραφιάδες ετοίμαζαν τα Δημόσια Γράμματα ή Υπομνήματα, στα 
οποία γινόταν η καθημερινή αναφορά, συγκέντρωση και καταγραφή όλων 
των σημαντικών ειδήσεων. Αυτό ήταν και η πρώτη «Εφημερίς του 
Φιλίππου Β΄», όπως ελέγετο, (η σημερινή πλέον «Εφημερίς της 
κυβερνήσεως». Συνεχίζεται δηλαδή και σήμερα, ο ίδιος θεσμός, που κατά 
συνέπεια τεκμηριώνει το λογικό αυταπόδεικτο, ότι έδρα του θεσμού της 
προεδρίας των Ελλήνων ήταν και πρέπει και σήμερα να είναι η πόλη των 
Αιγών. 
 
Το 2014, η Προεδρία Αιγών,  κατέθεσε υποψηφιότητα  ως είχε το νόμιμο 
δικαίωμα, για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Υποψήφιοι ήταν ο κ. 
Σταύρος Δήμας, 5 πολίτες και η Προεδρία Αιγών, ως μη κυβερνητική 
οργάνωση, παγκόσμιας αποδοχής (ΟΗΕ), με το όνομα ¨Μακεδονική 
φάλαγγα¨.  

Η Αίτηση παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής τον κ. Μεϊμαράκη. 

Η αίτηση της προεδρίας για αυτή την υποψηφιότητα, έγινε για 3 λόγους. 

1. Για την μεταφορά της προεδρίας (όχι της πρωτεύουσας), στην 
φυσική της έδρα, στις Αιγές και την διασφάλιση έτσι της ιστορίας 
των ελλήνων και του ελληνισμού.  

2. Για να διασφαλιστεί η θεσμική προεδρία και βασιλεία των  
Ελλήνων. 

3. Για να διασφαλιστούν τα εθιμικά σύνορα της Αρχαίας, με Αλβανία, 
    Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία αλλά και την ΑΟΖ. 



Παραλήψεις 
της Προεδρίας της Βουλής και των Πολιτικών κομμάτων. 

 
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής για να συμμετέχει ένας Έλληνας, 
ως υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, πρέπει υποχρεωτικά  
να υπάρχει πρόταση από κόμμα.  

Με αυτό τον τρόπο οι πολιτικοί, μπορούν να ελέγχουν, τα υποχείριά τους, 
δηλαδή τους εκλεκτούς τους υποψηφίους, εάν και όταν εκλεγούν, στο 
προεδρικό αξίωμα. 

Το Σύνταγμα των Ελλήνων όμως προβλέπει και έναν ακόμα μοναδικό 
τρόπο. Σύμφωνα με όλα όσα σας αναφέρθηκαν ανωτέρω, με βάση το 
άρθρο 28.1 θα έπρεπε ο Πρόεδρος  της Βουλής ως νομικός και οι αρχηγοί 
των κομμάτων, να γνωρίζουν ότι η Προεδρία Αιγών δεν είναι φυσικό 
πρόσωπο και δεν χρειάζεται κάποιο κόμμα να την Προτείνει, ως 
υποψήφια για την θέση του προέδρου της δημοκρατίας. Έχει το 
δικαίωμα ως Παγκόσμια αναγνωρισμένη οντότητα, εντός της Ελλάδας, 
εκπροσωπώντας δύο διεθνείς οντότητες/οργανισμούς, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί, η Προεδρία Αιγών, να είναι υποψήφια για την προεδρία της 
Βουλής, διότι η διεθνής νομοθεσία υπερέχει και του άρθρου 28.1 

Σύνταγμα της Ελλάδας άρθρο 28,1:  ¨…αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του εσωτερικού ελληνικού δικαίου οι Μη Κυβερνητικές Οντότητες και 
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.¨  

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος.  

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να παραδώσει στον εκπρόσωπο της 
Προεδρίας των Αιγών, την Προεδρία των Ελλήνων όπως και στην Αρχαία 
Ελλάδα με βάση το άρθρο 105, όπου διασφαλίζεται το Εθιμικό Δίκαιο 
των Ελλήνων.   

Συνταγματικά, Εθιμικά, Θεσμικά, και κατά τον ΟΗΕ και με έδρα τις Αιγές, 
ανώτερος στρατιωτικός και Πολιτικός Θεσμός στην Αρχαία Ελλάδα, όπως 
και σήμερα είναι η Προεδρία Αιγών, που με τα άρθρα 2.2, 105 και 28.1, 
διασφαλίζεται η Προεδρία των Αιγών ως νόμιμη Προεδρία της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας με Εθιμική παγκόσμια έδρα τις Αιγές, ανώτερη του Στρατού 
και Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.  

Ο Πανελλήνιος Οπλίτης, ο Έτερος των Αιγών, συνταγματικά είναι 
ανώτερος του Οπλίτη Προέδρου της Δημοκρατίας των Αθηνών. 



Τα  τρία ανωτέρω άρθρα που παραβίασαν οι Πολιτικοί το 28.1 το 2.2  και 
το 105 οι Βάσεις του Συντάγματος των Ελλήνων, για την διάλυση και 
ενεχυρίαση της Ελλάδας και παράδοσης της ιστορίας της και των θεσμών 
της, παράνομα σε ένα κράτος χωρίς καμία ιστορική υπόσταση, π.Χ. 

Έλληνες και Ελληνίδες.   
Από το 2014 οι Πολιτικοί και τα Από το 2014 , οι πολιτικοί και τα κόμματα, 
έκαναν Εσκεμμένως, Πραξικόπημα, εναντίων των θεσμών, καταπατώντας 
το Σύνταγμα της Ελλάδας, για να εφαρμόσουν τα δόλια σχέδια τους, με 
στόχο την διάλυση της Πατρίδος.   
 
Ο  νόμιμος Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 2014,  είναι ο Πρόεδρος των 
Αιγών, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας και το Διεθνές Δίκαιο με 
ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο και είναι υπόλογο. 

Η Νόμιμη  Προεδρία των Ελλήνων εκ των Αιγών του Μ. Αλεξάνδρου, 
ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, 
ότι ακόμα και αν υπογράψουν μετά από αυτό το Πραξικόπημα θα είναι 
υπόλογοι στα δικαστήρια της Χάγης, διότι υπογράφουν παράνομα, 
Συμφωνίες μεταξύ κρατών, λόγω της μη νομιμότητας του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.  

Η Προεδρία τους ενημέρωσε  ότι ο Ελληνικός λαός αποφασίζει για εθνικά 
θέματα και διασφαλίζει την απόφαση τους ο εκάστοτε Πρόεδρος εκ των 
Αιγών σύμφωνα με το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο των Αρχαίων Ελλήνων 
άρθρο 105. 

Οι πολιτικοί, με την παράνομη συμφωνία καταπατούν κάθε θεσμό. 
Στρατός και Εκκλησία είναι επίσης, συνταγματικά υπόλογοι, με 
συνυπευθυνότητα μεγάλης μερίδας του Ελληνικού Λαού. Όλοι οι ανωτέρω 
με την ανοχή τους, στην ουσία δεν αποδέχονται την Αρχαία Βουλή των 
Ελλήνων και τον Σύγχρονο Στρατό με βάση τα Προεδρικά Διατάγματα  
των τριών κλάδων και των Εμβλημάτων στα Σώματα και μονάδες αλλά και 
την Συνταγματική Αγία Γραφή. 
 

Ορθόδοξη Εκκλησία και Κλήρος 

Άρθρο 3,  παρ. 3: Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η 
Αγία Γραφή αποτελείτε από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Η 
Παλαιά Διαθήκη έχει τα ίδια στοιχεία με τους Ορθόδοξους και τους 
καθολικούς. Όλοι οι εκπρόσωποι και ιερείς που αποδέχονται την Παλαιά 
Διαθήκη είναι υπόλογοι στα πιστεύω τους και στο Θεό, που πιστεύουν. 



Αλλά το βασικότερο, οι ιεράρχες, ως Αρχηγοί Θρησκειών, εγκληματούν, 
διότι σε Εθνικό Θέμα της Ελλάδας, με την σιωπή και την ανοχή τους 
προδίδουν ψυχές και βεβηλώνουν το έργο τους. Διότι στο Α΄ 
Μακκαβαίων, αναφέρεται ξεκάθαρα στο 1 εν αρχή, «Ο Αλέξανδρος ο 
Μακεδόνας, γιος του Βασιλιά Φίλιππου Β, ήρθε από την χώρα των Χετιίμ 
και αφού νίκησε τον Δαρείο, Βασιλιά των Μήδων και Περσών και 
έγινε Βασιλιάς στην θέση του Δαρείου, όπως Βασίλευε ήδη και στην 
Ελλάδα». Αυτό το γράφουν οι Εβραίοι οι οποίοι ενώ δεν έχουν λόγο να 
πάρουν θέση για τον Αλέξανδρο τον Έλληνα Βασιλέα, παραδέχονται την 
Βασιλεία του. 

Οι  Έλληνες Κληρικοί διαβάζουν στην Παλαιά Διαθήκη «Έρχεται η ημέρα 
της κρίσης, για εσάς και τους Πολιτικούς» . 
Οι Αρχηγοί των Θρησκειών και τα μέλη όλων των ανώτερων Βαθμίδων 
τους, που αναγνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη, είναι υπόλογοι, διότι σε δυο 
οράματα του Δανιήλ  αναφέρεται ο Αλέξανδρος ως ο πρώτος Βασιλεύς 
των Ελλήνων. Αυτά τα οράματα αναλύονται, το ένα από τον Αρχάγγελος 
Γαβριήλ και το άλλο από Άγγελο κυρίου (Δανιήλ 8  στην παράγραφο 15) 
και με εντολή στον Αρχάγγελο να ερμηνεύσει το όραμα (Δανιήλ 8  στην 
παράγραφο 20.22), όπου λέγεται οτι ο Τράγος (σύμβολο) είναι 
το Βασίλειο των Ελλήνων (Ο Τράγος προσδιορίζει την έδρα της Βασιλείας 
των Ελληνων, τις Αίγες). Επίσης η Παλαιά Διαθήκη, στο Δανιήλ 11, στην 
παράγραφο 3,   αναφέρει ότι ¨θα εμφανιστεί ένας γενναίος 
Έλληνας  Βασιλιάς¨, (Μ. Αλέξανδρος).         
Τι θα πουν στην επουράνια Στρατιά του Θεού, μετά τις αναφορές των, 
κατ΄αποστολή, αγγέλων του, δηλαδή του λόγου του Θεού; Κληρικοί και 
λαός τι κάνατε; Υπερασπιστήκατε τον λόγο του Θεού, που πιστεύετε; Ο 
Θεός αναφέρει σαφώς ότι ο πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων είναι ο 
Αλέξανδρος και είναι γνωστό και αποδεκτό από όλα τα έθνη, ότι οι 
Βασιλείς χρήζονται από τον Θεό. 
 

Πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων ο Μέγας Αλέξανδρος. 
Η Τιμή του Ελληνικού Στρατού και των Αξιωματικών. 

 
Η Πολεμική Αεροπορία έχει και σήμερα έμβλημα τον Αετό. Στην Αρχαία 
Ελλάδα, το έμβλημα του Αετού, είχε έδρα τις Αιγές και ήταν το έμβλημα 
του Δία και των Ηρακλειδών. Αυτό επαληθεύεται και από τα 
νομίσματα των Βασιλέων, όπου στη μια πλευρά πάντα υπάρχει 
ο Αετός των Αιγών. 
Επίσης ο Αετός είναι το επίσημο έμβλημα της Μακεδονικής Φάλαγγας και 
οδηγούσε πάντα στις μάχες τον Αλέξανδρο. 



   
Το Πολεμικό Ναυτικό στην Αρχαία Ελλάδα. 
Πολέμαρχος-Ναύαρχος ένα πρόσωπο και αιώνια έδρα του Πολεμικού 
Ναυτικού, αμεταβίβαστη, Εθιμική  και Θεσμική, η Αιγές. 
                            
Ο Ελληνικός Στρατός Ξηράς στην Αρχαία Ελλάδα. 
Ο Πολέμαρχος έχει αιώνια έδρα αμεταβίβαστη τις Αιγές. 
Το Πανελλήνιο  Στρατόπεδο των Αιγών είχε το τιμητικό όνομα Αμύντας Γ΄. 
 

Προεδρικά Διατάγματα. Σύνταγμα της Ελλάδας 
 

1  Στρατιά. Σήμα της ο Ήλιος των Αιγών, έδρα αιώνια του Οπλίτη. 
Β΄ Σ.Σ   Ονομάστηκε  Φίλιππος Β΄ 
Γ΄ Σ.Σ    Ονομάστηκε Αλέξανδρος Γ΄ 
Δ΄ Σ.Σ    Ονομάστηκε «Ό,τι δεν λύνεται Κόβεται» 

     
Τα εμβλήματα των τεσσάρων σωμάτων/κλάδων, προσδιορίζουν τις Αιγές 
και οι Αιγές προσδιορίζουν την εκάστοτε ηγεσία του στρατού Α΄/ΓΕΣ, 
Εθιμική, Θεσμική έδρα, των τριών Όπλων (Κλάδων), οι Αιγές. 

 
Στην αρχαία Ελλάδα ο Πανελλήνιος Θεσμός, της Προεδρίας των Ελλήνων, 
προσδιορίζονταν από τον εκάστοτε ηγεμόνα των Αιγών, μετά την 
Δολοφονία του Φίλιππου Β΄. Ο Πρόεδρος ήταν ο θεσμικός πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Βουλής και Πανελλήνιος πολέμαρχος Στρατού και Ναύαρχος, 
των Ελλήνων.  

               
Από το 2003 υπάρχει νομικός εκπρόσωπος του Αρχαίου Θεσμού, που 
κρατάει τον Κώδικα τιμής των Ελλήνων Οπλιτών, την  ιερή Τιμή του 
Φίλιππου Β΄ και Αλέξανδρου Γ΄,   όλων των Ηρακλειδών, και όλων των 
Αιακιδών, με Αιδώ, Εθνικό Δίκαιο και Νέμεση.   
 

Πραγματικότητα και Ουσία 
 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον ΟΗΕ  Καμία Οργάνωση, νομικά δεν 
εκπροσωπεί, παγκοσμίως τον Μέγα Αλέξανδρο, εκτός των Αιγών.  
 
«Ότι δεν λύνεται το κόβουμε στην Φάλαγγα του Αλεξάνδρου». 
 



Η προεδρία των Αιγών, Συνταγματικά, Εθιμικά, Θεσμικά, κατά την 
αρχαιότητα, τον ΟΗΕ και την ιερή έδρα, είναι ανώτερη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. 
 
Ποια νομική υπόσταση είχαν όσοι συμμετείχαν, σε όλα τα συλλαλητήρια; 
Καμία και δεχόταν και επιθέσεις, ως απλοί σύλλογοι ή μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες.  
    
Εάν στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία, υπήρχε η κάλυψη και 
προστασία της Προεδρίας των Αιγών και όλοι ως μέλη της Μακεδονικής 
Φάλαγγας και ως οπλίτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κανένας αστυνομικός 
δεν θα μπορούσε να παρέμβει, πετώντας χημικά ή χρησιμοποιώντας βία. 
Θα ήταν υπόλογος στον ΟΗΕ. 
 
Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, ούτε την 
ισχύ και  την δυναμική των ΕΘΙΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΜΚΟ των ΑΙΓΩΝ,  δύο 
παγκόσμιων οντοτήτων, που χαρακτηρίζονται από την Αιδώ το Δίκαιο και 
την Νέμεση των Ελλήνων. 
 
Έλληνες Ελληνίδες 
Πρέπει να γνωρίζετε, ότι εάν όλοι είσαστε μέλη πολίτες/οπλίτες  της 
Προεδρίας των Αιγών, υπό την Ασπίδα του Φίλιππου Β΄ και Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, θα είχατε την νόμιμη κάλυψη και προστασία του ΟΗΕ, σε 
κάθε σας νόμιμη ενέργεια, όπως και στα συλλαλητήρια.  

Οι  Πολιτικοί σας πούλησαν τα κόμματα δεν έπραξαν το αυτονόητο, οι 
Αξιωματικοί, (εκτός εξαιρέσεων), οι Ακαδημαϊκοί, οι Δήμαρχοι, οι 
Παμμακεδονικές, είναι όλοι, κατά τον Όρκο του Οπλίτη, συνταγματικά 
υπόλογοι.  
 
Η Μακεδονική Φάλαγγα είναι σήμερα παρούσα στις Αιγές για να:  

• Να διαφυλάξει την διαχρονική ιστορική τιμή της Ελλάδας 
• Να διαφυλάξει την διαχρονική τιμή του Βασιλέα Αλέξανδρου 
• Να διαφυλάξει την διαχρονική τιμή όλων των πεσόντων 

 

Ο Έλλην Οπλίτης, Πολίτης, Πατριώτης  

Οι Έλληνες πατριώτες πρέπει να ενταχθούν στην Προεδρία των Αιγών, με 
την μοναδική νόμιμη Πανελλήνια έδρα (κατά το άρθρο 120), τις Αιγές, ως 
Έλληνες Οπλίτες / Πολίτες.  
 



Οι φύλακες των Αιγών  οι Έτεροι της Ελλάδας 

Τα κόμματα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα για να διατηρούν τους Έλληνες 
διασπασμένους, ώστε να μην ενωθούν και να παραμένουν εύκολη λεία 
στους εχθρούς και τους προδότες. 

Οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύθηκαν, με στόχο την διάλυση 
Κρατών και την προώθηση της Παγκοσμιοποίησης. 
 
Η Προεδρία Αιγών με τις δύο παγκόσμια αναγνωρισμένες οντότητες, 
μπορεί να προστατέψει την Ελλάδα, από τις διάφορες καταστροφικές 
νομοθεσίες, που θεσπίσθηκαν από διάφορα πολιτικά συμφέροντα, για να 
διαλύσουν την Ελλάδα, υπερασπιζόμενη την Ελευθερία της Ελλάδας και 
την απελευθέρωσή της  από όλες τις διαχρονικά δεσμεύσεις και 
παράνομες αξιώσεις, των εχθρών της, στηριζόμενη στην δύναμη 
της Παγκόσμιας Αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου. 

ΔΟΞΑ ΑΙΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟ ΜΑΣ 

Προεδρία Αιγών 
Οι  Έτεροι του Αλέξανδρου Γ΄ 

Οι  Υπασπιστές του Αλέξανδρου Β΄ 
Οι  Πεζέτεροι του Φίλιππου  Β΄ 

 


