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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Από την κήρυξη της «Πανδημίας» του Covid-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (Π.Ο.Υ) τον Μάρτιο του 2020, έχουν σημειωθεί θεμελιώδεις αλλαγές στην
κοινωνία και τους νόμους έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκαν από τις εθνικές
κυβερνήσεις παγκοσμίως με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η
μετάβαση σε μια μετα-Covid εποχή είχε ως αποτέλεσμα περιορισμούς στην
ελευθερία, την ελευθερία του λόγου, τα ταξίδια και τις συναθροίσεις, το κλείσιμο
επιχειρήσεων και σχολείων και τον περιορισμό υγιών ατόμων. Επί του παρόντος,
υπάρχει έλλειψη επιστημονικής ομοφωνίας σχετικά με τις αιτιολογίες που δίνονται
από παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο Π.Ο.Υ, το CDC και οι εθνικές κυβερνήσεις,
για τόσο δραστικές κοινωνικές αλλαγές σε σχέση με την προ-Covid εποχή.
Επιστήμονες όπως ο καθηγητής Luc Montagnier (ο παγκοσμίου φήμης Ιολόγος και
βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του HIV), ο Dr Sucharit Bhakdi
(πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Mainz)
και ο Dr. Micheal Yeadon (πρώην Αντιπρόεδρος της Pfizer) υποστηρίζουν ότι τα
μέτρα έκτακτης ανάγκης για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής
εντολών για «εμβολιασμό» κατά του Covid-19 που ορίζονται από τον Π.Ο.Υ και τις
εθνικές κυβερνήσεις, αποτελούν απειλή για τη Δημοκρατία και τις Κοινωνικές
Ελευθερίες και δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα αλλά σε μια παγκόσμια
πολιτική ατζέντα. Αντίθετα, ο Dr. Anthony Fauci (ο Διευθυντής του Εθνικού
Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων και Επικεφαλής Ιατρικός
Σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ), ο Christian Drosten (ο εφευρέτης του
εγκεκριμένου από την Π.Ο.Υ διαγνωστικού τεστ RT PCR για τον Covid-19 και ο Dr.
Tedros Adhanom Ghebreyesus (ο Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ) υποστηρίζουν ότι
χρειάζονται παγκόσμιοι νόμοι έκτακτης ανάγκης για να περιοριστεί η «πανδημία»
Covid-19 και οι παραλλαγές του Covid-19 που θα εμφανιστούν.
Στο Επιστημονικό και Ιατρικό Πεδίο παραμένουν κάποια θεμελιώδη ερωτήματα
σχετικά με αυτό το ζήτημα, όπως:
1. Το τεστ RT PCR διαγιγνώσκει ένα άτομο ως θετικό για ενεργή ιογενή λοίμωξη
Covid-19 και μπορεί να χρησιμοποιεί «θετικά» περιστατικά PCR για να
δικαιολογηθεί η κήρυξη της πανδημίας του Covid-19;
2. Υπάρχουν στοιχεία ότι ο κορωνοϊός SARS/CoV-2 έχει εργαστηριακή προέλευση;
3. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που ταξινομούνται ως
Covid-19/SARS Cov2 οι οποίες σώζουν τη ζωή των ασθενών;
4. Είναι ασφαλή και ηθικά τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα υγειονομικών υπηρεσιών
που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και οίκους φροντίδας για τη θεραπεία
ασθενειών που φέρουν την ένδειξη Covid-19/SARS Cov2;
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5. Είναι οι νέοι τύποι «εμβολίων» κατά του Covid-19 που παράγονται από τις
εταιρείες Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Janssen, «ασφαλείς και
αποτελεσματικοί», ποιες είναι οι συνέπειες του διεθνούς προγράμματος
εμβολιασμού κατά του Covid-19 παγκοσμίως για την ανθρώπινη υγεία και τι
περιέχεται μέσα στα «εμβόλια»;
Η διάδοση της αυτόνομης και ακριβούς επιστημονικής έρευνας στο κοινό είναι
ύψιστης σημασίας για να μπορέσουν οι ιατροί να παρέχουν ενημερωμένη συναίνεση
στους ασθενείς τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην εποχή του Covid-19 όπου
πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις σε υγιή άτομα χωρίς να έχουν γίνει μακροχρόνιες
μελέτες. Από την κήρυξη της «πανδημίας» του Covid-19, πολλοί παγκοσμίου φήμης
επιστήμονες και γιατροί έχουν διαθέσει στοιχεία ότι οι αρχές του Ιπποκράτη έχουν
παραβιαστεί από διαπλεκόμενα συμφέροντα, ειδικά η θεμελιώδης ιατρική αρχή
«Ωφελείτε τον ασθενή και μην κάνετε κακό». (Αρχαία Ελληνικά: ὠφελέειν ή μὴ
βλάπτειν).
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Μπορεί το τεστ RT PCR να διαγνώσει ενεργή ιογενή λοίμωξη SARSCoV-2 (Covid-19);
Ο αείμνηστος Kary Mullis, κάτοχος βραβείου Νόμπελ και εφευρέτης της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), αναφέρεται ότι δήλωσε πως το τεστ PCR δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση [1]. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από
εκατοντάδες παγκοσμίου φήμης επιστήμονες στην Ερευνητική Επιτροπή για τον
Κορωνοϊό με επικεφαλής τον Dr. Reiner Fuellmich, οι οποίοι παρέχουν σημαντικά
στοιχεία ότι το τεστ PCR δεν μπορεί να ανιχνεύσει μια ενεργή ιογενή λοίμωξη [2-3].
Έχω στείλει επιστολή σε πολλά Κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένης της Βρετανικής Βουλής και της Γερουσίας των ΗΠΑ,
ενημερώνοντάς τους για την αναξιοπιστία του τεστ PCR [4-5]. Το αρχικό
πρωτόκολλο του Π.Ο.Υ για την ενίσχυση των κύκλων ανίχνευσης Covid-19 στα τεστ
PCR σε 40-50 κύκλους [6], το οποίο έχει εφαρμοστεί παγκοσμίως, είναι γνωστό ότι
παράγει ψευδώς θετικά αποτελέσματα, καθώς λαμβάνει πάνω από ένα
τρισεκατομμύριο πολλαπλάσια ενίσχυση μη μολυσματικών ιικών υπολειμμάτων και
αντιδρώντων νουκλεοτιδίων από άλλους κορωνοϊούς. Στην πραγματικότητα, ο Δρ.
Fauci, Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων,
δήλωσε ότι «Πάνω από το όριο των 35 κύκλων, η πιθανότητα επιπολασμού είναι
ελάχιστη» [7]. Ο Dr. Michael Yeadon δηλώνει ξεκάθαρα ότι «η πιθανότητα ένα
φαινομενικά θετικό κρούσμα να είναι ψευδώς θετικό είναι μεταξύ 89 και 94 τοις
εκατό, ή σχεδόν βέβαιο [8]».
Επιπλέον, ο Δρ. Beda M. Stadler (Ελβετός βιολόγος, ομότιμος καθηγητής και πρώην
Διευθυντής του Ινστιτούτου Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης) ήταν ένας
από τους πρώτους που παρατήρησε το πρόβλημα του εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων τεστ PCR. Αναφέρει: «Ακόμα κι αν οι μολυσματικοί
ιοί έχουν πεθάνει εδώ και καιρό, ένα τεστ κορωνοϊού μπορεί να βγει θετικό, επειδή
η μέθοδος PCR πολλαπλασιάζει ακόμη και ένα μικροσκοπικό υπόλειμμα του ιικού
γενετικού υλικού αρκετά [για να ανιχνευθεί]». [9]. Επιπλέον, μια μελέτη από τους Jafar
et al στο περιοδικό Journal of Clinical and Infectious Disease κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι, πάνω από ένα όριο 35 κύκλων (το οποίο χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των
εργαστηρίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ) η πιθανότητα να βγει ένα ψευδώς θετικό
αποτέλεσμα είναι 97% [10]. Υπό το φως όλων των προαναφερθέντων
επιστημονικών μελετών, το πρωτόκολλο του CDC για το τεστ PCR που
χρησιμοποιήθηκε για τη ψευδή διάγνωση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων
σε όλο τον κόσμο με Covid-19, αποσύρθηκε από το CDC στις 31 Δεκεμβρίου 2021,
λόγω του ότι δεν μπορεί να απομονώσει μόνο τον συγκεκριμένο ιό [ 11].
Ο Dr. Reiner Fuellmich είναι ο επικεφαλής δικηγόρος της
Ερευνητικής Επιτροπής για τον Κορωνοϊό
η οποία, σε
συνεργασία με μια διεθνή κοινοπραξία εκατοντάδων γιατρών,
δικηγόρων και επιστημόνων, συγκεντρώνει στοιχεία για τα
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τον
ΠΟΥ, το CDC και της Ομάδας του Νταβός [3].
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Τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν: 1.Εξαπάτηση με
τη χρήση θετικών αποτελεσμάτων του τεστ PCR (που δεν μπορεί να ανιχνεύσει
ενεργή ιογενή λοίμωξη) για να κηρυχθεί «πανδημία» και lockdown. 2. Ψευδή
έκδοση πιστοποιητικών θανάτου με αιτία θανάτου τον Covid-19, χωρίς να
παρέχεται καμία ένδειξη ιογενούς λοίμωξης (όπως απομονώσεις ιών ή ιικό
φορτίο). 3. Παθολογική βλάβη που προκλήθηκε από την επείγουσα χρήση
πειραματικών «εμβολίων» Covid-19, με την παρουσίαση ιστολογικών δεδομένων
που προέκυψαν από νεκροψίες.

Ο ιός Covid-19 δεν έχει ακόμη απομονωθεί σε συστημική βάση, από την εμφάνιση
της «πανδημίας» πριν από 18 μήνες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που
διατυπώθηκαν από τους Robert Koch και Friedrich Loeffler το 1884 για να
επαληθεύσουν τη θεωρία των μικροβίων [12-13], και αργότερα βελτιώθηκαν από
τον «πατέρα της σύγχρονης ιολογίας» Thomas Milton Rivers το 1937 [14]. Στην
πραγματικότητα, πάνω από 153 υγειονομικά, κυβερνητικά και επιστημονικά
ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο σε περισσότερες από 25 χώρες δεν έχουν κανένα αρχείο
απομόνωσης και καθαρισμού του SARS-CoV-2/Covid-19 σε νεκρό ασθενή [15]. Για
παράδειγμα, μετά από αιτήματα για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες που
σχετίζονται με την απομόνωση του ιού SARS-CoV2/Covid-19 σε δείγμα ασθενών, το
κρατικό ινστιτούτο Health Canada δήλωσε: «Έχοντας ολοκληρώσει μια διεξοδική
αναζήτηση, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αρχεία που να ανταποκρίνονται στο
αίτημά σας» [16]. Αυτό συνέβη και στην Ισπανία, όπου το Υπουργείο Υγείας
αναγνώρισε γραπτώς ότι «το Υπουργείο Υγείας δεν διαθέτει καλλιέργεια SARS-CoV2 για δοκιμές και δεν διαθέτει μητρώο εργαστηρίων με δυνατότητα καλλιέργειας
και απομόνωσης του ιού για δοκιμές» [17]. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης, μετά
από αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, ο Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας της Αγγλίας δεν μπόρεσε να παράσχει αρχεία ότι είχε απομονωθεί ο ιός σε
ασθενή που πέθανε από αυτόν [18]. Αντίστοιχα αιτήματα προς το Υπουργείο Υγείας
(DPH) των ΗΠΑ στη Μασαχουσέτη για πληροφορίες σχετικά με την απομόνωση της
μετάλλαξης Δέλτα του Covid-19, οδήγησαν επίσης σε παρόμοια απάντηση με από
το DPH της Μασαχουσέτης να δηλώνει ότι δεν έχουν τέτοιες πληροφορίες
διαθέσιμες, «Το Υπουργείο δεν έχει κανένα αρχείο που να ανταποκρίνεται στο
αίτημά σας» [19].
Μάλιστα, η Ερευνητική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό σημείωσε ότι η αδυναμία
παροχής άμεσων αποδείξεων (χωρίς απομόνωση και καθαρισμό του ιού από τον
ξενιστή και μέτρηση του ιικού φορτίου) ότι ένα άτομο πέθανε από Covid-19, ενώ
καταγράφηκε ως θάνατος από Covid-19 χωρίς να γίνει νεκροψία για να καθοριστεί
εάν ο θάνατος πράγματι σχετίζεται με τον Covid-19», συνιστά απάτη [3]. Σύμφωνα
με την Επιτροπή, η έκδοση πιστοποιητικών θανάτου με εσφαλμένη αναφορά ως αιτία
θανάτου το «Covid-19», ειδικά για άτομα με πολλαπλές νοσηρότητες όπως
πνευμονία και αναπνευστικές ασθένειες, καταδεικνύει περαιτέρω το μέγεθος
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της παγκόσμιας απάτης που διαπράττει ο Π.Ο.Υ, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι
υπηρεσίες υγείας που ακολουθούν τις οδηγίες τους [3].
Σύμφωνα με τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, έναν
από τους κορυφαίους επιδημιολόγους με μεγάλο αριθμό αναφορών επιστημονικού
χαρακτήρα σε όλο κόσμο, ο φόβος του κόσμου για τη σοβαρότητα της «πανδημίας»
του Covid-19 έχει μεγαλώσει τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που δεν
ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματική απειλή. Ο Καθηγητής Ιωαννίδης
αναφέρει ένα ποσοστό θνησιμότητας από μόλυνση (IFR) για τον Covid μεταξύ 0,00%
και 0,31%, παρόμοιων ποσοστών με την εποχική γρίπη με μέσο ποσοστό 0,05%.
Αυτή η μελέτη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Π.Ο.Υ [20]. Επιπλέον, είναι ευρέως
γνωστό ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός συνυπάρχει με κορωνοϊούς κρυολογήματος
καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης και υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι
μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού διαθέτουν ήδη αντισώματα ικανά να
αναγνωρίσουν τον SARS-CoV-2/Covid-19 λόγω προηγούμενης νόσησης από
κορωνοϊούς κρυολογήματος και έχουν με αυτόν τον τρόπο αποκτήσει φυσική ανοσία για τον
Covid-19 [21-22].

Προωθώντας την «Πανδημία» του Covid-19: Christian Drosten και Neil
Ferguson
Είναι σημαντικό οι κυβερνητικοί επιστημονικοί σύμβουλοι να παρέχουν
ισορροπημένη, ανοιχτή και διαφανή επιστημονική έρευνα, η οποία είναι ανοιχτή σε
δημόσιο έλεγχο και επιστημονικό διάλογο, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη
ορθολογικών αποφάσεων προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας. Τόσο ο Christian
Drosten όσο και ο καθηγητής Ferguson κατείχαν θέσεις εξαιρετικής επιρροής και
ήταν βασικοί κυβερνητικοί σύμβουλοι κατά την κήρυξη της πανδημίας Covid-19, με
τον Christian Drosten να είναι ο Διευθυντής του Berlin Charité Institute. Τον Μάρτιο
του 2020 διορίστηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιστημονικών Συμβούλων
για τον συντονισμό της αντιμετώπισης του Covid-19 από την Ε.Ε., συμμετέχοντας ως
εμπειρογνώμονας σε πολλές συνεντεύξεις τύπου της κυβέρνησης [23-24]. Ομοίως, ο
καθηγητής Neil Ferguson ήταν επικεφαλής σύμβουλος για την αντιμετώπιση της
πανδημίας Covid-19 στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος της
Επιστημονικής Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης (SAGE).
Μάλιστα, ο καθηγητής Neil Ferguson έκανε κραυγαλέες υπερεκτιμήσεις όσον αφορά
την πρόβλεψη της θνησιμότητας στην έναρξη της πανδημίας Covid-19 στις αρχές του
2020, βάσει λανθασμένων επιδημιολογικών μοντέλων [25-27] που κορυφώθηκαν με
lockdown σε όλη τη χώρα. Οι υπηρεσίες υγείας υποβαθμίστηκαν αδικαιολόγητα, με
τα νοσοκομεία να διατηρούν άδειους θαλάμους για τη νοσηλεία ασθενών του
«Covid-19» ενώ ασθενείς δεν λάμβαναν επείγουσες θεραπείες τόσο για καρδιακές
προσβολές όσο και για καρκίνο [3, 28-29]. Προηγουμένως, ο Christian Drosten
προέβλεψε επιδημίες και πανδημία το 2003 από τον ιό SARS και το 2009 από τη
γρίπη των χοίρων, καμία από τις οποίες δε συνέβη τελικά [30-33]. Για παράδειγμα,
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στη Γερμανία δεν υπήρξε ούτε ένας θάνατος ως αποτέλεσμα της λεγόμενης
επιδημίας SARS το 2003 [31] και το 2009 δεν προέκυψε επιδημία της γρίπης των
χοίρων, με το εμβόλιο κατά αυτής της γρίπης να προκαλεί πιο σοβαρή ζημιά από
την ίδια τη γρίπη. [33].
Υπάρχει επίσης πληθώρα στοιχείων ότι ο Christian Drosten είχε αναμιχθεί σε
πολυάριθμες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης μίας
συνδημοσίευσης με τον Olfert Landt, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας
βιοτεχνολογίας του Βερολίνου TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, που κατασκευάζει
τεστ PCR για τον κορωνοϊό. Στην πραγματικότητα, σχεδίασαν και ανέπτυξαν από
κοινού το σετ διαγνωστικού τεστ PCR τον Ιανουάριο του 2020, πριν καν
δημοσιοποιηθεί οποιοδήποτε γενετικό υλικό από το SARS-Cov2/Covid-19 από τη
Wuhan, χρησιμοποιώντας τη γενετική αλληλουχία ενός παλαιότερου ιού SARS (SARSCov1). Ο Landt παραδέχτηκε αυτό το γεγονός στην εφημερίδα Zeitung του
Βερολίνου: «Η δοκιμή, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη [του τεστ PCR] προήλθαν από το
Charité. Εμείς απλά το μετατρέψαμε αμέσως σε εργαλείο διάγνωσης. Και αν δεν
έχετε αυτόν τον ιό, ο οποίος αρχικά ήταν διαθέσιμος μόνο στη Wuhan, μπορούμε να
φτιάξουμε ένα συνθετικό γονίδιο που να προσομοιάζει με το γονιδίωμα του ιού. Το
κάναμε πολύ γρήγορα." Στην αρχή της κρίσης του κορωνοϊού στις αρχές του 2020, ο
Landt και η TIB Molbiol Syntheselabor GmbH παρήγαγαν 1.500.000 διαγνωστικά σετ
την εβδομάδα, τριπλασιάζοντας τις πωλήσεις τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020
[34-35]. Η ερώτηση που ακολουθεί είναι εάν ο Drosten επέλεξε αυτήν τη μη έγκυρη
μέθοδο PCR (σελίδα 6) για να προκαλέσει μια «πανδημία των τεστ».
Μια επιτροπή 22 διάσημων επιστημόνων ζήτησε την ανάκληση της αρχικής
δημοσίευσης του Drosten με τίτλο «Ανίχνευση του νέου κορωνoϊού 2019 (2019nCoV) με χρήση τεστ PCR σε πραγματικό χρόνο» [36]. Αυτή χρησιμοποιήθηκε
επίσημα από τον ΠΟΥ για την ανίχνευση του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο και η
επιτροπή ζήτησε να ανακληθεί λόγω πολλών λαθών και σύγκρουσης συμφερόντων
[37-38]. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Drosten συμμετείχε στη συγγραφή αυτής της
μελέτης και είναι επίσης στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Eurosurveillance
Journal, στο οποίο δημοσιεύτηκε, η μελέτη είναι μάλλον απίθανο να ανακληθεί
λόγω της εμπλοκής του. Η εργασία του Drosten και το τεστ PCR ήταν μέχρι στιγμής η
επιστημονική βάση για σημαντικές παραβιάσεις θεμελιωδών ελευθεριών. Ωστόσο,
σύμφωνα με αυτήν την κορυφαία επιστημονική επιτροπή, την Ερευνητική Επιτροπή
για τον Κορωνοϊό και εκατοντάδες κορυφαίους επιστημονικούς ερευνητές, οι μη
επιστημονικοί πολιτικοί περιορισμοί της ελευθερίας δεν είναι πλέον λογικοί με
βάση ένα ακατάλληλο τεστ PCR που δεν μπορεί να ανιχνεύσει μια ενεργή ιογενή
λοίμωξη [3,37-38]. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Μάρτιο του 2020, ο
Christian Drosten έλαβε συνολικά 335.000 $ από το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates
[39-40], έναν οργανισμό καλά εδραιωμένο για την υποστήριξη παγκοσμίων
προγραμμάτων εμβολιασμού, με τον Drosten να προωθεί συνεχώς την εθνική
εκστρατεία «εμβολίων» για τον Covid-19 στο Γερμανία [41-42].
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Ομοίως, ο καθηγητής Neil Ferguson έχει κάνει μεγάλα λάθη στις προβλέψεις του για
επιδημίες χρησιμοποιώντας λανθασμένες διαδικασίες μοντελοποίησης [25]. Για
παράδειγμα, το 2002 ο Ferguson προέβλεψε ότι έως και 150.000 άνθρωποι θα
μπορούσαν να πεθάνουν ως αποτέλεσμα της παραλλαγής της νόσου CreutzfeldtJakob (vCJD) [43] ωστόσο υπήρξαν λιγότεροι από 200 θάνατοι [44]. Το 2005
προέβλεψε ότι έως και 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν
από τη γρίπη των πτηνών [45], ωστόσο μόνο 282 άνθρωποι πέθαναν από τη νόσο από
το 2003 έως το 2009 [46]. Επιπλέον, το 2009, με βάση τη συμβουλή του Ferguson, η
Βρετανική κυβέρνηση είπε ότι μία πιθανή απαισιόδοξη πρόβλεψη θα ήταν ο
θάνατος 650.000 Βρετανών από τη γρίπη των χοίρων [47]. Οι θάνατοι, ωστόσο, από
τη γρίπη των χοίρων ήταν 457 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο [48]. Παρά όλους
αυτούς τους κατάφορα εσφαλμένους υπολογισμούς και τις ανακριβείς
επιδημιολογικές προβλέψεις, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίστηκε σε
μεγάλο βαθμό στο επιδημιολογικό του μοντέλο για να επιβάλει lockdown σε όλη τη
χώρα. Ο ίδιος προέβλεψε λανθασμένα ότι το έτος 2020 έως και 500.000 άνθρωποι
στο Ηνωμένο Βασίλειο και 2,2 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πέθαιναν
λόγω του Covid-19 [26]. Επιπλέον, για τη Σουηδία, η οποία δεν συμμορφώθηκε με
τους περιορισμούς του Covid-19 και δεν συμμετείχε στο παγκόσμιο lockdown, το
επιδημιολογικό μοντέλο του καθηγητή Ferguson προέβλεπε πάνω από 90.000
θανάτους έως τον Ιούνιο του 2020. Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι που αποδόθηκαν
στον Covid-19 ανήλθαν σε περίπου 5.800 τον Σεπτέμβριο του 2020, που σύμφωνα με
τις Σουηδικές αρχές είναι κοντά στο ποσοστό θνησιμότητας που παρατηρείται από
την ήπια γρίπη [3,49-50].
Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2020 ο Ferguson παραδέχτηκε ότι για να μοντελοποιήσει
την «πανδημία» του Covid-19 χρησιμοποίησε έναν κώδικα προσομοίωσης 13 ετών,
ο οποίος σχεδιάστηκε αρχικά για μια πιθανή πανδημία γρίπης [51-52]. Ο Ferguson
αρνήθηκε να αποκαλύψει τον αρχικό κώδικα που χρησιμοποίησε για να
μοντελοποιήσει την πανδημία Covid-19 κατόπιν αιτήματος και κυκλοφόρησε έναν
έντονα τροποποιημένο κώδικα, έξι εβδομάδες μετά την αρχική έκδοση [51]. Η
χρηματοδότηση για τα λανθασμένα δεδομένα μοντελοποίησης πανδημίας του
καθηγητή Ferguson, προήλθε εν μέρει από το ίδρυμα Bill and Melinda Gates, με ένα
συνολικό ποσό 184 εκατομμυρίων δολαρίων να δωρίζονται στο Imperial College
μέχρι το 2018, με σημαντικά ποσά να διατίθενται για έρευνα εμβολίων και 16
εκατομμύρια δολάρια για μοντελοποίηση επιδημίας [53-55]. Στην πραγματικότητα,
το Κέντρο για Παγκόσμιες Μολυσματικές Ασθένειες MRC του Neil Ferguson στο
Imperial College χρηματοδοτείται ετησίως με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από το
Ίδρυμα Bill & and Melinda Gates, συνεργάζεται με την Εθνική Υπηρεσία Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC)
και έχει επιφορτιστεί με την παροχή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «ταχείας
ανάλυσης των επειγόντων προβλημάτων από μολυσματικές ασθένειες» σύμφωνα
με το περιοδικό Βusiness Ιnsider [53]. Συνοψίζοντας, Κυβερνήσεις, Υπουργοί Υγείας
και ο Π.Ο.Υ βασίστηκαν υπερβολικά στις βεβαιώσεις και την εσφαλμένη
μοντελοποίηση επιλεγμένων επιστημόνων όπως ο Neil Ferguson [56] και ο Christian
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Drosten στην αρχή της φερόμενης ως «Πανδημία Covid-19» [57]. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τα lockdown, την κοινωνική απόσταση, την υποχρεωτική χρήση μάσκας
και τις εντολές «εμβολιασμού», που πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι είναι
επιζήμια τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχολογική υγεία [58].

Εργαστηριακή προέλευση του SARS-CoV-2 (Covid-19)
Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος αποδεικτικών στοιχείων ότι ο ιός Covid/SARS-Cov2
κατασκευάστηκε πράγματι στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan στην Κίνα με
χρηματοδότηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (NIH) με
την ετικέτα «Έρευνα για τον Κορωνοϊό». Την επίβλεψη είχε ο Dr. Anthony Fauci,
Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων. Στην
πραγματικότητα, η επιχορήγηση του NIH με αριθμό R01 AI110964/AI/NIAID NIH
HHS/United States [59] χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση έρευνας από το
2013 στο εργαστήριο της Dr. Zheng Li-Shi, η οποία ξεκίνησε με την απομόνωση ενός
κορωνοϊού νυχτερίδας τύπου SARS που χρησιμοποιούσε τον υποδοχέα ACE-2 [60].
Αυτές οι μελέτες στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε έρευνα για το όφελος λειτουργίας
(gain of function) του κορωνοϊού το 2017, με πειράματα για τη δοκιμή
ανασυνδυασμένων κορωνοϊών νυχτερίδας και την αποτελεσματικότητά τους για τη
δέσμευση του ανθρώπινου υποδοχέα ACE-2, καθώς και τη μεταδοτικότητας τους
στα ανθρώπινα κύτταρα [61].
Είναι ενδιαφέρον ότι ο εκδότης της προαναφερθείσας εργασίας που δημοσιεύτηκε
στο Plos Pathogens το 2017 [61] ήταν ο Christian Drosten, ο εφευρέτης του τεστ PCR
Covid-19-SARS/Cov2, ο οποίος το σχεδίασε με βάση μια αλληλουχία ενός παλιού ιού
SARS και όχι από απομονωμένο ιό Covid-19/SARS-Cov2 από τη Wuhan της Κίνας [3].
Αυτές οι συνδέσεις αποκαλύφθηκαν αναλυτικά σε πρόσφατες ένορκες ακροάσεις
του Dr. Anthony Fauci από τον γερουσιαστή Rand Paul [62- 63]. Ο ίδιος ο Anthony
Fauci προέβλεψε μια πανδημία το 2017, σχεδόν 3 χρόνια πριν την κήρυξή της από
τον Π.Ο.Υ [64]. Η Dr. Li Meng-Yan MD PhD από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ
παρατήρησε επίσης ασυνήθιστα χαρακτηριστικά στο γονιδίωμα του SARS-Cov2,
γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο μέσω εξελιγμένης
μοριακής τροποποίησης. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ότι o SARS- Cov2/Covid19 περιέχει εξαιρετικά υψηλή ομοιότητα αλληλουχίας (ακόμη και σε εξαιρετικά
μεταβλητές περιοχές του ιού όπως η πρωτεΐνη Orf8) με τους κορωνοϊούς της
νυχτερίδας ZC45 και ZXC21 που ανακαλύφθηκαν σε στρατιωτικά εργαστήρια στο
Τρίτο Στρατιωτικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο (Chongqing, Κίνα) και το Ερευνητικό
Ινστιτούτο Ιατρικής της Διοίκησης της Nanjing (Nanjing, Κίνα). Επιπλέον, ο τομέας
σύνδεσης υποδοχέα (RBD) με την πρωτεΐνη ακίδας που καθορίζει την ιδιαιτερότητα
του κυττάρου ξενιστή, περιέχει πλευρικές θέσεις περιορισμού (Εικόνα 1),
υποδηλώνοντας ότι έχει εισαχθεί τεχνητά και είναι ενδεικτικό της γενετικής
μηχανικής και της παραποίησής του μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα [65]. Ο καθηγητής
Luc Montagnier, που βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψή του HIV,
έχει επίσης δηλώσει πολλές φορές δημόσια ότι ο SARS-Cov2/Covid-19 είναι ένας
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εργαστηριακά κατασκευασμένος ιός [66].

Εικόνα 1 – Στοιχεία γενετικής μηχανικής του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Covid-19). Δύο
μοναδικές θέσεις περιορισμού EcoRΙ και BstEII έχουν ταυτοποιηθεί που πλευρίζουν το RBM
του γονιδιώματος SARS-Cov2. Αυτές οι δύο θέσεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή
εργαστηριακή μοριακή κλωνοποίηση δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο γονίδιο της ακίδας. Αυτό
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό διευκολύνει την υποκατάσταση των RBM εντός της πρωτεΐνης
ακίδας, παρέχοντας μια γρήγορη και απλή μέθοδο δοκιμής διαφορετικών RBM για την
αποτελεσματικότητά τους στον ανθρώπινο υποδοχέα ACE-2. Άλλοι β κορωνοϊοί δεν
διαθέτουν αυτές τις θέσεις περιορισμού, υποδεικνύοντας ότι είναι αφύσικοι και έχουν
εισαχθεί στο γονίδιο ακίδας του SARS-Cov2 για γενετικό χειρισμό της κρίσιμης θέσης RBM
[65].

Αποτελεσματικές θεραπείες για τον SARS-CoV-2 (Covid-19)
Πολυάριθμες μελέτες έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι τα θεραπευτικά σχήματα,
συμπεριλαμβανομένης της ιβερμεκτίνης, της ενδοφλέβιας χορήγησης βιταμίνης D,
βιταμίνης C και ψευδάργυρου ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά και σωτήρια για τους
νοσηλευόμενους ασθενείς [67-78]. Μάλιστα, το 2015 απονεμήθηκε στους William
Campbell και Satoshi Omura το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής για την
ανακάλυψη της ιβερμεκτίνης το 1975 [67]. Έκτοτε, η ιβερμεκτίνη έχει
χρησιμοποιηθεί κυρίως ως αντιπαρασιτική θεραπεία, ωστόσο έχει επίσης
αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική ως αντιιικός παράγοντας έναντι της
ασθένειας που σχετίζεται με τον Covid-19 [73-78]. Στην Ινδία εφαρμόστηκε ως
θεραπεία σε εθνικό επίπεδο τον Αύγουστο του 2020 [79] και ο NIH την πρότεινε ως
θεραπεία για τον Covid-19 τον Ιούλιο του 2020 [80]. Μετά από αυτό, μειώθηκαν
δραματικά οι καθημερινοί θάνατοι από Covid-19 μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2021.
Δυστυχώς, μετά την πανεθνική κυκλοφορία του πειραματικού «εμβολίου» για τον
Covid-19 στην Ινδία, ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον Covid-19
αυξήθηκε κατακόρυφα (Εικόνα 2). Παρόλα αυτά, η συνεχιζόμενη χορήγηση της
ιβερμεκτίνης στην ινδική επαρχία Uttar Pradesh, (η οποία έχει πληθυσμό 241
εκατομμύρια) επέτρεψε στους κρατικούς αξιωματούχους της επαρχίας να
δηλώσουν ότι είναι απαλλαγμένοι από τον Covid-19 από τον Σεπτέμβριο του 2021
(με μόνο το 5% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί με το «εμβόλιο» για τον Covid19) [81-82].
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Εικόνα 2 – Ημερήσιοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από Covid-19 στην Ινδία από τον Μάρτιο
του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021 Πριν από την εισαγωγή της ιβερμεκτίνης στα τέλη
Αυγούστου, ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων από Covid-19 κορυφώθηκε στους 0,8
θανάτους ανά εκατομμύριο, οι οποίοι στη συνέχεια μειώθηκαν σε χαμηλό σημείο 0,2
θάνατοι ανά εκατομμύριο. Μετά την κυκλοφορία του «εμβολίου» σε εθνικό επίπεδο τον
Φεβρουάριο του 2021, σημειώθηκε μια δραματική αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με
τον Covid-19, φτάνοντας στο μέγιστο ανώτατο όριο των 1,4 θανάτων ανά εκατομμύριο τον
Απρίλιο του 2021 (αύξηση 7 φορές) [83].

Επιπλέον, ο καθηγητής Didier Raoult, Διευθυντής Λοιμωδών και Τροπικών
Αναδυόμενων Νοσημάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μασσαλίας (από
το 2008) και ο Dr. Vladimir Zelenko, οικογενειακός γιατρός που ασκεί τα καθήκοντά
του στη Νέα Υόρκη με 20 χρόνια εμπειρίας (υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ και το
Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, ιατρικός σύμβουλος του πρώην Προέδρου
Trump), έσωσε χιλιάδες ασθενείς (7000 άτομα) με αναπνευστικές ασθένειες,
πνευμονία και ιογενείς λοιμώξεις (που ανήκουν στο φάσμα των ασθενειών που
σχετίζονται με τον Covid-19») δίνοντας θεραπεία με συνδυασμό υδροξυχλωροκίνης
και ψευδάργυρου στα αρχικά στάδια της νόσησης [84-87]. Ένα σημαντικό ερώτημα
που πρέπει να απαντηθεί εδώ είναι: γιατί δεν έχει δοθεί «επίσημη» κρατική έγκριση
σε θεραπείες για τον Covid-19 που σώζουν ζωές, όπως η υδροξυχλωροκίνη (στη
σωστή δόση);
Τον Φεβρουάριο του 2020, ιδρύθηκε μια νέα εταιρεία, η Surgisphere, η οποία
παρείχε ανακριβή δεδομένα και εμπόδισε τη χρήση και την «επίσημη» έγκριση της
υδροξυχλωροκίνης. Μέχρι τον Ιούνιο του 2020, η Surgisphere είχε ανακαλέσει δύο
εργασίες με την αιτιολογία ότι παρείχαν ψευδή δεδομένα για τη χρήση της
υδροξυχλωροκίνης ως αποτελεσματικής θεραπείας για τον Covid-19 [88]. Ως
αποτέλεσμα «Μέσα σε λίγες μέρες, φορείς της δημόσιας υγείας,
συμπεριλαμβανομένου του Π.Ο.Υ και του MHRA, έδωσαν εντολή στους διοργανωτές
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κλινικών δοκιμών υδροξυχλωροκίνης ως θεραπεία ή προφύλαξη για τον Covid-19 να
αναστείλουν την πρόσληψη προσωπικού, ενώ η Γαλλική κυβέρνηση αντέστρεψε ένα
προηγούμενο διάταγμα που επέτρεπε τη συνταγογράφηση του φαρμάκου σε
ασθενείς που νοσηλεύονται με τον ιό» [88]. Η προθυμία του Π.Ο.Υ, του MHRA και
της Γαλλικής κυβέρνησης να λάβουν μια εσπευσμένη πολιτική απόφαση βασισμένη
σε παραποιημένα δεδομένα, απέτρεψε τη χρήση της σωτήριας υδροξυχλωροκίνης
για ασθενείς με Covid-19 και διευκόλυνε τη χορήγηση έκτακτης ανάγκης του
πειραματικού «εμβολίου» για τον Covid-19 παγκοσμίως.

Οι θάνατοι του Πρωτοκόλλου τέλους ζωής που ταξινομήθηκαν ως
θάνατοι «Covid-19»;
Τον Μάιο του 2020 ο Dr. Anthony Fauci και η FDA ενέκριναν το Remdesivir για ευρεία
χρήση έκτακτης ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θεραπεία ασθενών με Covid19. Οι κλινικές μελέτες που παρέθεσε ως αιτιολόγηση δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό
New England Journal of Medicine και είχαν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας
που ανερχόταν σε 53% στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με Remdesivir [Πίνακας 2,
89]. Ως αποτέλεσμα αυτού του ευρήματος, το φάρμακο αποσύρθηκε από τη μελέτη
μετά από 6 μήνες [89]. Μια δεύτερη κλινική δοκιμή για τη θεραπεία ασθενών με
Covid διαπίστωσε ότι το 23% υπέστη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, με τις πιο
συνηθισμένες να είναι πολυοργανική ανεπάρκεια, η σηπτική καταπληξία και οξεία
νεφρική βλάβη, με το 13% των ασθενών να πεθαίνουν μετά από θεραπεία με το
Remdesivir [90]. Επιπλέον, μια μελέτη στο περιοδικό Τhe Lancet, δεν έδειξε
σημαντικό κλινικό όφελος από τη χορήγηση του Remdesivir σε ενήλικες με σοβαρή
νόσηση από Covid-19. Η κλινική δοκιμή «διακόπηκε νωρίς λόγω σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών σε 18 (12%) ασθενείς» [91]. Ωστόσο, το CMS που είναι
υπεύθυνο για τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για ηλικιωμένους άνω των
65 ετών στις ΗΠΑ, πριμοδότησε τα νοσοκομεία με 20% [92-93] εάν επέλεγαν το
Remdesivir. Τα πρωτόκολλα που υιοθετήθηκαν από το CMS, συμπεριλαμβανομένου
της διασωλήνωσης και της χορήγησης του Remdesivir, είχαν ως αποτέλεσμα
δεκάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών και αντιπροσώπευαν το μεγάλο ποσοστό
θανάτων παγκοσμίως, τους οποίους η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδίδει στον «Covid19» [94-95]. Άλλα ασφαλέστερα και πιο αποτελεσματικά φάρμακα,
συμπεριλαμβανομένης της ιβερμεκτίνης, απαγορεύτηκαν από τα θεραπευτικά
σχήματα [73-78]. Ο Dr. Bryan Ardis παρουσίασε τα προαναφερθέντα δεδομένα στην
Ερευνητική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό τον Ιούλιο του 2021 [96], αναφέροντας ότι
το πνευμονικό οίδημα (η συσσώρευση επιπλέον υγρού στους πνεύμονες λόγω
νεφρικής ανεπάρκειας) προκλήθηκε από τη χορήγηση του Remdesivir και
εσφαλμένα διαγνώστηκε μαζικά ως πνευμονία.
Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο του 2020, ο Υπουργός Υγείας Matt
Hancock και το NHS ενέκριναν τη μιδαζολάμη ως θεραπεία τελικού σταδίου για τον
Covid-19. Όπως υποστήριξε ομάδα γιατρών, χορηγήθηκε σε υψηλή δόση για να
τερματιστεί η ζωή χιλιάδων ασθενών με «Covid-19», οι οποίοι στη συνέχεια
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Συνολικός αριθμός θανάτων

καταγράφηκαν ως θάνατοι από Covid-19 [97]. Η μιδαζολάμη είναι γνωστό ότι
προκαλεί απειλητικά για τη ζωή αναπνευστικά προβλήματα [98-99] και η αυξημένη
συνταγογράφησή της συνέπεσε με τις ανώτερες καταγραφές θανάτων που
παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2020 και τον Ιανουάριο του
2021 από όλες τις αιτίες (συμπεριλαμβανομένου του Covid-19 – Εικόνα 3 [97, 100102]). Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2020, προμήθεια του Midazolam για δύο χρόνια,
χορηγήθηκε στους ασθενείς μέσα σε 9 μήνες. Αυτό τονίστηκε από μια ομάδα
Βρετανών ιατρών και δικηγόρων που έγραψαν μια ανοιχτή επιστολή στις 16
Αυγούστου 2021 προς τη Βρετανική κυβέρνηση και βασικά πρόσωπα του NHS με
τίτλο «Μαζική δολοφονία ως αποτέλεσμα Κυβερνητικής Πολιτικής» [101-102].
Δήλωσαν «Είναι πεποίθησή μας ότι οι υπερβολικοί θάνατοι στο πρώτο κύμα
προέκυψαν ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ακατάλληλης χρήσης φαρμάκων καταστολής του
αναπνευστικού όπως η μιδαζολάμη… Έτσι συνέβησαν οι υπερβολικοί θάνατοι. ΔΕΝ
οφείλονταν σε έναν νέο ιό, ο οποίος δεν έχει απομονωθεί ποτέ σύμφωνα με τα
καθιερωμένα πρότυπα» [102].
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Εικόνα 3 – Θνησιμότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο από όλες τις αιτίες
(συμπεριλαμβανομένου του Covid-19) έναντι εθνικής συνταγογράφησης μιδαζολάμης
Οι εθνικές συνταγές που εκδόθηκαν για το Midazolam από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον
Απρίλιο του 2021 και μετά συσχετίζονται (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή) με τους
συνολικούς θανάτους (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ταξινομούνται ως Covid-19)[102]
για άτομα σε οίκους φροντίδας.

Εισαγωγή Πειραματικών Εμβολίων στην Αφρική και την Ασία
Αν αναλύσουμε την ιστορία των Πολυεθνικών Φαρμακευτικών Εταιρειών, υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις όπου έχουν συμμετάσχει σε ιατρικούς πειραματισμούς σε
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ανθρώπινα όντα, που έγιναν πειραματόζωα χωρίς να το θέλουν και χωρίς να έχουν
ενημερωθεί γι’ αυτό προηγουμένως. Η συνεργασία της Bayer με το ναζιστικό
καθεστώς στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα ανάλογο παράδειγμα όπου οι
γιατροί δοκίμασαν φαρμακευτικά προϊόντα της Bayer σε δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπινα υποκείμενα, προκαλώντας μεγάλης έκτασης φρικαλεότητες κατά των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων [103-104]. Αυτή η μαζική παραβίαση της υγειονομικής
αυτονομίας οδήγησε στη διαμόρφωση του Κώδικα της Νυρεμβέργης το 1947 και
αργότερα στη Σύμβαση της Γενεύης το 1949 (άρθρο 33 – Μέρος Δ) για την
προστασία των πολιτών από πειραματικές ιατρικές επεμβάσεις [105-106]. Παρά
αυτούς τους θεμελιώδεις ανθρωπιστικούς νόμους, πρόσφατα η εφαρμογή
προγραμμάτων πειραματικών εμβολίων στην Ινδία και την Αφρική από τη Glaxo
Smith Kline, το ίδρυμα Bill and Melinda Gates και τη συνεργασία με την
φαρμακοβιομηχανία έχει οδηγήσει σε χιλιάδες βλάβες, στειρώσεις και θανάτους
[107- 111].
Ένα παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί το εμβόλιο Mosquirix στην Αφρική που
χορηγήθηκε σε περισσότερα από 700.000 παιδιά χωρίς ενημερωμένη συναίνεση
[107-108] υπό το πρόσχημα μιας μελέτης. Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε
αγνοώντας δεδομένα από προηγούμενες κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε
παιδιά, οι οποίες έδειξαν ότι το ποσοστό μηνιγγίτιδας σε όσα έκαναν το εμβόλιο
Mosquirix ήταν δεκαπλάσιο από αυτά που δεν το έκαναν, καθώς κι ότι υπήρχε
αυξημένος κίνδυνος κρουσμάτων εγκεφαλικής ελονοσίας και διπλάσιος κίνδυνος
θανάτου (από οποιαδήποτε αιτία) στα κορίτσια [109]. Επιπλέον, σε πολλές χώρες της
Αφρικής όπως το Σουδάν, το Τσαντ, η Αιθιοπία και η Νιγηρία, η χορήγηση εμβολίου
στελεχών πολιομυελίτιδας τύπου 2 σε χιλιάδες παιδιά, είχε ως αποτέλεσμα την
παράλυση παιδιών και την εμφάνιση εκατοντάδων περιπτώσεων λοιμογόνου
μορφής πολιομυελίτιδας τύπου 2 προερχόμενης από το εμβόλιο [110-111]. Οι
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες προκάλεσαν μία πανδημία πολιομυελίτιδας τύπου
2 που προήλθε από το εμβόλιο και η επανεμφάνισή της στην Αφρική [110-111]
οδήγησε την κυβέρνηση της Αιθιοπίας να διατάξει την καταστροφή 57.000
φιαλιδίων του πόσιμου εμβολίου πολιομυελίτιδας τύπου 2 [111]. Το πρόγραμμα
μαζικού εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στην Ινδία οδήγησε στην παράλυση
χιλιάδων ατόμων από το 2000 έως το 2017 [112]. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, 640.000 γυναίκες ανέπτυξαν NPAFP (οξεία χαλαρή παράλυση χωρίς
πολιομυελίτιδα).
Ως αποτέλεσμα των σοβαρών παρενεργειών και των θανάτων που προκλήθηκαν
από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων
(HPV) το οποίο έθεσε σε εφαρμογή το ίδρυμα Bill and Melinda Gates, συγκροτήθηκε
στην Ινδία Κοινοβουλευτική Ερευνητική Επιτροπή το 2013 [113]. Αυτή η επιτροπή
είχε ως στόχο να τεκμηριώσει τη βλάβη που προκλήθηκε από τη χορήγηση του
εμβολίου για το HPV, το οποίο είχε οδηγήσει σε μαζικές στειρώσεις, παράλυση και
θανάτους Ινδών γυναικών. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας οδήγησαν στον
αποκλεισμό του ιδρύματος Bill and Melinda Gates και των σχετικών φαρμακευτικών
εταιρειών από την Iνδική επικράτεια. Πιο πρόσφατα, στην έκθεση εξάμηνης κλινικής
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δοκιμής της Pfizer για το «εμβόλιο» της κατά του Covid-19, υπήρξαν 4 φορές
περισσότερες καρδιακές προσβολές στην ομάδα θεραπείας από ό,τι στην
ομάδα εικονικού φαρμάκου. Μεταξύ πολλών άλλων παρατυπιών και παραλείψεων
στις περιορισμένες βραχυπρόθεσμες κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από
την Pfizer, η Maddie de Garay παρέλυσε εφ' όρου ζωής ως αποτέλεσμα της
ερευνητικής δοκιμής του «εμβολίου», ωστόσο αυτό δεν καταγράφηκε στα
αποτελέσματα ούτε δημοσιοποιήθηκε. [114]

Το διεθνές δίκαιο και το πειραματικό «εμβόλιο» για τον Covid-19
Οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί μετά τη χορήγηση πειραματικών
φαρμακευτικών προϊόντων «εμβολίων» για τον Covid-19 (από Pfizer, Moderna,
AstraZeneca και Jannsen), όπως καταγράφονται στις επίσημες βάσεις δεδομένων
της Ευρώπης (EudraVigilance) και των ΗΠΑ (Vaers/CDC), ανέρχονται μέχρι σήμερα
σε εκατομμύρια και δεκάδες χιλιάδες αντίστοιχα. Έως τις 15 Ιανουαρίου 2021, η
EudraVigilance ανέφερε 37.927 νεκρούς και 3.392.632 ανεπιθύμητες ενέργειες (από
τις οποίες το 47,5% είναι σοβαρές που απαιτούν νοσηλεία) [115-116]. Το
VAERS/CDC έως τις 28 Ιανουαρίου 2021, είχε αναφορές για 23.149 νεκρούς και
1.088.560 παρενέργειες από το «εμβόλιο» για τον Covid-19 [117-118]. Οι επίσημοι
αριθμοί είναι πολύ πιθανό να είναι αποτέλεσμα μεγάλης υποκαταγραφής
περιστατικών σύμφωνα με τον Dr. Zelenko και πολλές μελέτες [119]. Η μελέτη του
Harvard Pilgrim, η πιο ολοκληρωμένη και διαφανής έρευνα μέχρι σήμερα, εκτιμά ότι
καταγράφεται λιγότερο από το 1% των παρενεργειών και των θανάτων που
προκαλούνται από εμβόλια λόγω πολλών παραγόντων, όπως η διστακτικότητα των
ασθενών να κάνουν αναφορές, η έλλειψη συστηματικής καταγραφής και η
καθιερωμένη ιατρική πίεση/δόγμα [120].
Όπως αποδεικνύεται από τις βάσεις δεδομένων VAERS και EudraVigilance [115119], μετά τον εμβολιασμό τους με το πειραματικό «εμβόλιο» κατά του Covid-19,
εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν υποστεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
όπως φλεγμονή της καρδιάς (περικαρδίτιδα και μυοκαρδίτιδα), θρόμβωση,
αυτοάνοσες διαταραχές, καρκινογένεση, διαταραχές του αναπαραγωγικού
συστήματος και νευρολογική δυσλειτουργία. Η εκτεταμένη ζημία που προκλήθηκε
στον παγκόσμιο πληθυσμό από τις εντολές λήψης πειραματικών και με «άδεια
έκτακτης χρήσης» «εμβολίων» από τον Π.Ο.Υ/CDC, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις
υπηρεσίες υγείας, έχει πράγματι διεθνείς νομικές προεκτάσεις. Στην
πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, εάν μια πειραματική
ιατρική διαδικασία επιφέρει θάνατο, τραυματισμό ή βλάβη, τότε το πείραμα πρέπει
να σταματήσει [105]. Ως εκ τούτου, χιλιάδες δικηγόροι σε όλον τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων παγκοσμίου φήμης δικηγόρων όπως ο Dr. Reiner Fuellmich
[3], ο Dr. Robert F. Kennedy Jr [121], ο Dr. Francis Boyle [122] και η Hannah Rose
[123], συμφωνούν ότι η επιβολή «εμβολιασμού» κατά του Covid-19 παραβιάζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα, το Συνταγματικό Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο.
Πράγματι, το 1976, μετά από κήρυξη πανδημίας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ
Gerald Ford λόγω μίας υποτιθέμενης έξαρσης της γρίπης των χοίρων (υπότυπος ιού
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της γρίπης Α H1N1) που προήλθε από μια βάση στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Fort
Dix, διατάχθηκε μια εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του
1976 για «κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί». Μετά τον θάνατο τουλάχιστον 32 ατόμων
από παρενέργειες του εμβολίου και εκατοντάδων που αρρώστησαν από το εμβόλιο,
κυρίως με το σύνδρομο Guillain-Barre (το οποίο προκαλεί παράλυση από
νευρολογική βλάβη), το πρόγραμμα εμβολιασμού σταμάτησε τον Δεκέμβριο του
1976 λόγω της ευρείας αποδοκιμασίας του κόσμου χωρίς να καταγραφεί έκρηξη
κρουσμάτων [124]. Αυτό το συμβάν παρέχει μια ηθική και νομική βάση για τη
διακοπή του παγκόσμιου προγράμματος πειραματικού «εμβολιασμού» κατά του
Covid-19 που συνάδει με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, καθώς το συγκεκριμένο
πρόγραμμα έχει προκαλέσει βλάβες και θανάτους σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από
το πρόγραμμα εμβολιασμού της γρίπης των χοίρων του 1976. Αυτό κατοχυρώνεται
στους κώδικες της Νυρεμβέργης, οι οποίοι δηλώνουν ότι εάν μια πειραματική
διαδικασία καταλήξει σε θάνατο, τραυματισμό ή βλάβη, το πείραμα πρέπει να
τερματιστεί. [105].

Παθολογική βλάβη και ασθένεια μετά την ένεση με το «εμβόλιο»
για τον Covid-19
Κυτταροτοξικότητα αίματος μετά τον εμβολιασμό με το «εμβόλιο» για τον Covid-19
Ένας από τους πρώτους Γιατρούς που ανακάλυψαν μη φυσιολογικούς σχηματισμούς
στο αίμα των εμβολιασμένων ατόμων ήταν ο Dr. Phillipe van Welbergen, γιατρός με
40 χρόνια κλινικής εμπειρίας, ο οποίος έχει ιδιωτικό ιατρείο στην πολύ γνωστή οδό
Harley του Λονδίνου. Οι προηγουμένως υγιείς ασθενείς του, μετά τον εμβολιασμό
παρουσίαζαν «χρόνια κόπωση, ζάλη, προβλήματα μνήμης και μερικές φορές ακόμη
και παράλυση και έναρξη βαριάς εμμήνου ρύσεως σε γυναίκες ηλικίας 60 ετών και
άνω με εμμηνόπαυση». Κατά την ανάλυση του αίματος των εμβολιασμένων
ασθενών του, βρήκε εκτεταμένη νέκρωση και συσσώρευση ερυθρών αιμοσφαιρίων
και την έντονη παρουσία κρυσταλλικών δομών με μορφή νανοσωλήνων (Εικόνα 4β).
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια ενός μη εμβολιασμένου
ατόμου που παρουσιάζουν στρογγυλεμένη μορφολογία, έχουν σαφή απόσταση
μεταξύ τους και διαθέτουν έναν ευδιάκριτο πυρήνα [125], (Εικόνα 4α)
(α)

(β)

Εικόνα 4. Πήξη ερυθρών αιμοσφαιρίων μετά από ένεση με το πειραματικό «εμβόλιο» Covid-19
(α) Υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια από μη εμβολιασμένο άτομο, έχουν καλή κινητικότητα και
μπορούν να κινούνται μεμονωμένα, επομένως δεν είναι επιρρεπή σε θρόμβωση. (β) Οι
ασθενείς που λαμβάνουν το εμβόλιο Pfizer ή AstraZeneca, διαθέτουν ερυθρά αιμοσφαίρια
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που παρουσιάζουν έντονη συσσώρευση, γύρω από το κρυσταλλικό ξένο αντικείμενο με
μορφή νανοσωλήνα (μπλε βέλη). Η κυκλωμένη περιοχή δείχνει τη σπάνια παρουσία λίγων
υγιών κυττάρων [125].

Σε συνέχεια αυτής της μελέτης, πολλές άλλες ανεξάρτητες έρευνες επιβεβαίωσαν
επίσης αυτό το εύρημα. Η Dr. Barbara Ghitalla, Γερμανίδα γιατρός (φυσικοπαθητικός
ιατρός), η οποία ανέλυσε το αίμα των ασθενών της που υπέφεραν από τις
παρενέργειες του «εμβόλιου» κατά του Covid-19, παρατήρησε από τα επιχρίσματα
αίματος ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια των εμβολιασμένων ασθενών είχαν αποκτήσει
αντίστροφη πολικότητα. Αντί να παρουσιάζουν ένα αρνητικό φορτίο που, κάτω από
φυσιολογικές συνθήκες, επιτρέπει στα αιμοσφαίρια να απωθούν το ένα το άλλο και
να παραμένουν ως μεμονωμένα κύτταρα, διέθεταν ένα μη φυσιολογικό θετικό
φορτίο, το οποίο διευκόλυνε τον σχηματισμό "rouleux" ή σχηματισμό ερυθρών
αιμοσφαιρίων όπου βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο (Εικόνα 5c) κάτι που είναι
χαρακτηριστικό του καρκίνου του αίματος. Ανακάλυψε επίσης σπειροειδείς
νανοσωλήνες με μεταλλική λάμψη στα ερυθρά αιμοσφαίρια των εμβολιασμένων
ατόμων και η ανώμαλη συσσώρευση των ερυθρών αιμοσφαιρίων ήταν πιο εμφανής
στις περιοχές όπου υπήρχαν αυτά τα ξένα αντικείμενα [126-127]. Ο Dr. Armin
Koroknay, τοξικολόγος και Διευθυντής έρευνας στη Ζυρίχη της Ελβετίας [128],
επίσης επανέλαβε αυτές τις παρατηρήσεις (Εικόνα 5a-b) όπως και η
παθολογοανατόμος Dr. Peggy στην Αυστραλία [129]. Όλοι συμφωνούν ότι αυτές οι
σοβαρές αποκλίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ένδειξη θρόμβωσης σε
εξέλιξη.
(α)

(γ)

(β)

Εικόνα 5 – Ερυθρά αιμοσφαίρια μετά τον εμβολιασμό Covid-19 που παρουσιάζουν μη
φυσιολογική συσσώρευση και μεταλλικούς νανοσωλήνες. Μη εμβολιασμένο υγιές αίμα (α)
σε αντίθεση με το μη φυσιολογικό εμβολιασμένο αίμα (β) και (γ). Στα (β) και (γ),
παρατηρούμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια από άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το πειραματικό
«εμβόλιο» Covid-19 από τις μελέτες του Dr. Koronkay [128] και της Dr. Ghitalla [126-127]
αντίστοιχα. Η ανώμαλη αντιστροφή της πολικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων μετά και ο
επακόλουθος σχηματισμός "στοίβαξης" (φαινόμενο rouleux) είναι εμφανής στα Σχήματα 4β
και 4γ, με την παρουσία μιας μεγάλης ξένης μεταλλικής νανοσωληνικής δομής που φαίνεται
στο (γ).

Η τοξικότητα της πρωτεΐνης ακίδας S1 μετά τον εμβολιασμό για τον Covid-19
Σε μια πρόσθετη μελέτη, ο Dr. Charles Hoffe, Καναδός γιατρός με 31 χρόνια κλινικής
εμπειρίας, διεξήγαγε μια προκαταρκτική εξέταση των ασθενών του που
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παραπονούνταν για δύσπνοια και ανεπιθύμητες ενέργειες μετά το πειραματικό
«εμβόλιο» για τον Covid-19. Ενώ πριν τον εμβολιασμό τους οι ασθενείς του ήταν
υγιείς, όταν τους εξέτασε βρήκε αυξημένα επίπεδα διμερούς (D-dimer) στο 62% των
ασθενών του [130], γεγονός που είναι ενδεικτικό μικροσκοπικών θρόμβων, οι
οποίοι, ως γνωστό, προκαλούν εκτεταμένη πήξη του αίματος, βαριά θρόμβωση και
τελικά καρδιακή ανεπάρκεια εάν παραμείνουν χωρίς θεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο,
η Dr. Sheri Tenpenny [131], ο καθηγητής Sucharit Bhakdi [132] και ο Dr. Hoffe [130]
συμφωνούν ότι η τοξική πρωτεΐνη ακίδας η οποία κωδικοποιείται σε μορφή mRNA
που ενθυλακώνεται σε λιποσώματα στα «εμβόλια» Pfizer και Moderna και σε
μορφή DNA σε αδενοϊικό φορέα στα «εμβόλια» Janssen και AstraZeneca, μπορεί να
προκαλέσει μια ευρεία σειρά παθολογικών βλαβών στο σώμα. Αυτό περιλαμβάνει
βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία, στα βασικά όργανα όπως η καρδιά, ο πνεύμονας και ο
εγκέφαλος, καθώς και εκτεταμένη φλεγμονή των ιστών (ιδιαίτερα στον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό), αυτοάνοσες διαταραχές του ανοσοποιητικού και
αναπαραγωγική δυσλειτουργία [131].
Επιπλέον, ο Dr. Robert Malone, ο εφευρέτης των εμβολίων mRNA (τεχνολογίας
γονιδιακής θεραπείας) [133-134] είχε μάταια προειδοποιήσει τον FDA ότι η
πρωτεΐνη ακίδας (Spike) που παράγεται από τα «εμβόλια» mRNA για τον Covid-19,
οδηγεί σε κυτταρική τοξικότητα [135]. Στην πραγματικότητα, μετά την έγχυση με το
πειραματικό «εμβόλιο» mRNA της Pfizer, μια ιαπωνική μελέτη βιοκατανομής της
κυτταροτοξικής πρωτεΐνης ακίδας έδειξε ότι υπάρχει σε βασικά όργανα (στην
καψική μορφή του λιπιδίου mRNA) συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και της
καρδιάς, με 64 φορές υψηλότερη συγκέντρωση στις ωοθήκες 48 ώρες μετά την
ένεση (12,3 g) σε σύγκριση με τα μυϊκά κύτταρα (0,192 g) [137, σελίδα 7]. Η ευρεία
παρουσία υποδοχέων ACE-2 (οι οποίοι ενώνονται με την πρωτεΐνη ακίδας S1) [137]
στα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένου του
εγκεφάλου, των πνευμόνων, των νεφρών, του στομάχου, του παγκρέατος και των
αναπαραγωγικών οργάνων (ωοθήκες και όρχεις) και η εξαιρετικά έντονη τάση τους
να ενωθούν με την κυτταροτοξική πρωτεΐνη ακίδας [137], στην πραγματικότητα
προκαλεί σοβαρή παθολογική κυτταρική βλάβη, που περιλαμβάνει καρδιαγγειακές
επιπλοκές [138-139] και βλάβη στο αναπαραγωγικό σύστημα [140-142]. Σε μοριακό
επίπεδο, η πρωτεΐνη ακίδας SARS-CoV-2/Covid19 έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει
την επιδιόρθωση βλάβης στο DNA εμποδίζοντας την πρωτεΐνη επιδιόρθωσης DNA
BRCA1 και συνεπώς αναστέλλοντας τον ανασυνδυασμό V(D)J, ο οποίος είναι
απαραίτητος για να σχηματιστεί ένα μεγάλο εύρος λεμφοκυττάρων που
απαιτούνται για προσαρμοστική ανοσία [143]. Μια Σουηδική μελέτη που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Viruses αποκαλύπτει τον «δυνητικό μοριακό
μηχανισμό με τον οποίο η πρωτεΐνη ακίδας μπορεί να εμποδίσει την
προσαρμοστική ανοσία και να τονίσει τις πιθανές παρενέργειες ενός εμβολίου που
βασίζεται στην παραγωγή ακίδων» [143].
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Περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με το
«εμβόλιο» Covid-19
Ο ιατρικός Διευθυντής του Cole Diagnostics στο Idaho των ΗΠΑ Dr. Ryan Cole, έχει
εξετάσει 350.000 ασθενείς κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ανάμεσα σε αυτούς,
εξέτασε χιλιάδες ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί με τα «εμβόλια» κατά του Covid19 και παρατήρησε δραματική αύξηση της περικαρδίτιδας και της μυοκαρδίτιδας
(Εικόνα 6α), επισημαίνοντας 200% αύξηση στη σοβαρή καρδιακή φλεγμονή μετά τον
«εμβολιασμό» [138]. Έχει επίσης αναφερθεί αιφνίδιος θάνατος στην Κορέα 5
ημέρες μετά τη χορήγηση του «εμβόλιου» της Pfizer-BioNTech λόγω μυοκαρδίτιδας
που προκλήθηκε από το «εμβόλιο» σε έναν προηγουμένως υγιή άνδρα 22 ετών,
χωρίς ιστορικό μυοκαρδίτιδας (Εικόνα 6β) [144]. Επιπλέον, ο καρδιολόγος Dr. Peter
McCullough επεσήμανε ότι «Η τροπονίνη στις εξετάσεις αίματος για καρδιακή
βλάβη και η τροπονίνη λόγω μυοκαρδίτιδας που προκαλείται από το εμβόλιο είναι
10-100 φορές υψηλότερη από την τροπονίνη που βλέπουμε σε άτομα με φυσική
λοίμωξη... Όταν τα παιδιά παθαίνουν μυοκαρδίτιδα μετά το εμβόλιο, το 90% πρέπει
να νοσηλευτεί και έχουν δραματικές αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα … πόνο
στο στήθος, καρδιακή ανεπάρκεια… [γεγονός που αποδεικνύει ότι] η μυοκαρδίτιδα
που προκαλείται από το εμβόλιο είναι σοβαρή» [145]. Σε συμφωνία με τα παραπάνω,
μια πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Circulation έδειξε ότι, από όλα τα
περιστατικά μυοκαρδίτιδας που εξετάστηκαν, 136 ασθενείς (97,8% του συνόλου)
εμφάνισαν μυοκαρδίτιδα μετά από «εμβόλιο» mRNA για τον Covid-19 (PfizerBioNTech και Moderna), με συμπτώματα που ξεκινούν σε διάστημα δύο ημερών
κατά μέσο όρο μετά τον εμβολιασμό. Σε αυτή τη μελέτη αναφέρθηκαν περιπτώσεις
μυοκαρδίτιδας σε εφήβους με μέση ηλικία 15,8 [139].
(α)

(β)

Εικόνα 6. Εικόνες μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας που αποκτήθηκαν μετά τον
«εμβολιασμό» Covid-19 (από προηγουμένως υγιή άτομα) (α) Αριστερά τέσσερα πλαίσια
(τα μπλε βέλη υποδηλώνουν σοβαρή φλεγμονή και διόγκωση του μυοκαρδίου). Τα δεξιά
τέσσερα πλαίσια (κόκκινο βέλος) υποδεικνύουν σοβαρή φλεγμονή του περικαρδίου (του
σάκου που περιβάλλει την καρδιά). [138] (β) Ευρήματα αυτοψίας ενός 22χρονου άνδρα που
εμφάνισε πόνο στο στήθος 5 ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου mRNA BNT162b2
(Pfizer) και πέθανε 7 ώρες αργότερα. Ιστοπαθολογία της καρδιάς μετά την αυτοψία [144]: Τα
μυοκύτταρα παρουσιάζουν νέκρωση ζώνης συστολής (που υποδεικνύεται με κίτρινα βέλη φαίνεται από τη χρώση Masson's Trichrome) και μαζική φλεγμονώδη διήθηση εμφανίζεται
στον κόλπο (με Μωβ μετά από χρώση αιματοξυλίνης και ηωσίνης).
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Νευρολογική βλάβη μετά τον εμβολιασμό Covid-19

Υπήρξε μια δραματική αύξηση στον αριθμό των ασθενών με σχηματισμό θρόμβων
στον εγκέφαλο μετά τη χορήγηση του «εμβολίου» για το SARS-Cov2/Covid-19,
ιδιαίτερα της θρόμβωσης του εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου [146] που προκαλεί
εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλικό επεισόδιο και επερχόμενη νευρολογική
ανεπάρκεια όπως καταγράφηκε στις βάσεις δεδομένων EudraVigilance και Vaers
[115-118]. Στην πραγματικότητα, για τους τέσσερις τύπους «εμβολίων» κατά του
Covid-19/SARS-Cov2, η EudraVigilance είχε καταγράψει 606.751 παρενέργειες και
4.198 θανάτους, που προέκυψαν από διαταραχές του νευρικού συστήματος [115116] έως τις 15 Ιανουαρίου 2021. Έχει επίσης αναφερθεί νευροεκφυλιστική
παθολογία ως προερχόμενη από το «εμβόλιο» [147-148]. Στην πραγματικότητα, ο
Dr. Classen δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με τίτλο «Εμβόλια κατά του Covid19 με βάση το RNA και ο κίνδυνος της νόσου Prion». Όταν ανέλυσε την αλληλουχία
του «εμβολίου» RNA της Pfizer, παρατήρησε ότι συγκεκριμένες αλληλουχίες έχουν
την τάση να προκαλούν σε λήπτες εμβολίων νόσο με βάση τα πρίον [149], όπως η
Αμυοτροφική Πλάγια Σκλήρυνση (ALS), η Μετωποκροταφική Άνοια και το
Αλτσχάιμερ. Σε μια συγκεκριμένη κλινική περίπτωση, μια γυναίκα 31 ετών υπέστη
οξεία υποτροπή Σοβαρής Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) εντός 48 ωρών από τη
λήψη της πρώτης δόσης του «εμβολίου» της Pfizer/BioNTech – Εικόνα 7 [147]

Πριν από τον εμβολιασμό

Μετά τον εμβολιασμό

(Οκτώβριος 2020 έως Μάρτιος 2021)

(Απρίλιος 2021)

Εικόνα 7 – Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αποκαλύπτει νέες μεγάλες
αλλοιώσεις λευκής ουσίας 7 ημέρες μετά τη λήψη του «εμβολίου» της
Pfizer/BioNTech [148] (α) Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο του 2021, οι ασθενείς δεν
είχαν εξέλιξη της ΣΚΠ (ούτε κλινική ούτε ακτινολογική) και οι υπάρχουσες αλλοιώσεις της
λευκής ουσίας παρατηρούνται στη μαγνητική τομογραφία. (β) Σχεδόν 48 ώρες μετά τη
λήψη του «εμβολίου» της Pfizer/BioNTech, η ασθενής εμφάνισε παραισθησία και αδυναμία
στο χέρι και τα άκρα της. Η νευρολογική εξέταση αποκάλυψε δυσκολίες στη βάδιση ενώ η
μαγνητική τομογραφία έδειξε τρεις νέες μεγάλης έκτασης αλλοιώσεις (που υποδεικνύονται
με κόκκινα βέλη).
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«Εμβόλιο» Covid-19: επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, τη γονιμότητα και
την εγκυμοσύνη
Έχουν αναφερθεί πολλαπλές επιβλαβείς επιδράσεις του πειραματικού «εμβολίου»
για τον Covid-19 στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα που κυμαίνονται από την
έναρξη της εμμήνου ρύσεως σε γυναίκες με εμμηνόπαυση [125] έως τη διακοπή του
εμμηνορροϊκού κύκλου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας [150]. Στην
πραγματικότητα, έχει αναφερθεί στο VAERS [117-118, 150] ότι βρέφη που θηλάζουν
έχουν πεθάνει από θρόμβους αίματος και φλεγμονή στις αρτηρίες αφότου η μητέρα
τους έκανε το «εμβόλιο» της Pfizer [150-151] που υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη
ακίδας μπορεί να μεταδοθεί μεταγεννητικά μέσω του μητρικού γάλακτος. Επιπλέον,
σε κλινικές δοκιμές, πάνω από το 80% των εγκύων γυναικών που εμβολιάστηκαν με
το πειραματικό «εμβόλιο» mRNA των Pfizer/Moderna κατά το πρώτο και το δεύτερο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους υπέστησαν αποβολή, 104 σε σύνολο 127 των
συμμετεχόντων γυναικών (βλ. Πίνακα 4, γραμμή 7-11), [152]; (Σελίδα 131,
Παράγραφος 2) [153] που υποδηλώνει ενδομήτρια μετάδοση της πρωτεΐνης ακίδας
ή κυτταροτοξική επίδραση του πειραματικού «εμβολίου» στο αναπτυσσόμενο
έμβρυο. Επιπλέον, προκαταρκτικές παρατηρήσεις εμβολιασμένων ατόμων από
κλινικές γονιμότητας στις ΗΠΑ δείχνουν ότι τα ανδρικά σπερματοζωάρια είναι
στείρα και απέτυχαν να γονιμοποιήσουν θηλυκά ωοκύτταρα [150]. Μάλιστα, έως τις
24 Δεκεμβρίου 2021, στη βάση δεδομένων VAERS είχαν καταγραφεί 3.010 θάνατοι
εμβρύων μετά από «εμβόλια» κατά του Covid-19 σε έγκυες γυναίκες το περασμένο
έτος, σε αντίθεση με το μέσο όρο 72 εμβρυικών θανάτων ετησίως από τα
εγκεκριμένα από τον FDA εμβόλια τα τελευταία τριάντα χρόνια, αύξηση που
ανέρχεται σε 4.180% [154].
Αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος και καρκινογένεση μετά τον
εμβολιασμό Covid-19
Ο Dr. Ryan Cole ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησε μια δραστική μείωση
της ανοσοαπόκρισης των ασθενών του μετά τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα με μια
απότομη μείωση του επιπέδου των ζωτικής σημασίας των κυττάρων-δολοφόνων
(Natural Killers) τα οποία παρέχουν ταχεία ανταπόκριση σε ιογενείς λοιμώξεις και
καταστέλλουν το σχηματισμό καρκινικών κυττάρων. Κατά συνέπεια, στο εργαστήριό
του ο Dr. Cole παρατήρησε μια τεράστια αύξηση στον έρπη ζωστήρα, τον έρπη και
τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στους εμβολιασμένους ασθενείς του,
καθώς και 20πλάσια αύξηση στον καρκίνο του ενδομητρίου [155]. Στην
πραγματικότητα, πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι η έμφυτη
ανοσοαπόκριση μειώνεται μετά τον εμβολιασμό με το πειραματικό «εμβόλιο» της
Pfizer/BioNTech με μείωση της έμφυτης ανοσολογικής απόκρισης των υποδοχέων
TLR4 και TRL7/8 [156], μείωση του αριθμού των CD4 Τ λεμφοκυττάρων και μείωση
στην απόκριση ιντερφερόνης τύπου 1 [157]. Η έμφυτη ανοσολογική απόκριση της
TLR4 είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του καρκίνου υπό έλεγχο. Εάν η απόκριση
υπολειτουργεί, το εύρος των μελλοντικών ανοσοκυττάρων που αναγνωρίζουν και
καταστέλλουν το σχηματισμό καρκινικών κυττάρων όπως οι ιντερφερόνες τύπου 1,
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οι κυτοκίνες IL-6 και IL-12 και τα φυσικά κύτταρα-δολοφόνοι μειώνονται
δραστικά.Στην πραγματικότητα, ο Dr. Nathan Thompson κατέγραψε μείωση 59%
στα επίπεδα των λεμφοκυττάρων (CD8, CD4 Τ-λεμφοκύτταρα και κύτταρα
δολοφόνους) μετά τη δεύτερη δόση του πειραματικού «εμβολίου» της Pfizer σε
ασθενή που είχε προηγουμένως ένα λειτουργικό και υγιές ανοσοποιητικό σύστημα
[158].
Στην πραγματικότητα, ως προληπτικό μέτρο, ο Ερυθρός Σταυρός των ΗΠΑ και της
Ιαπωνίας απαγόρευσαν στα εμβολιασμένα άτομα να δίνουν αίμα την άνοιξη του
2021 [159-160]. Το σκεπτικό πίσω από αυτό είναι ότι η εκτεταμένη παρουσία
αντισωμάτων για την πρωτεΐνη ακίδας στο πλάσμα του αίματος των
εμβολιασμένων, ανταγωνίζεται και εξοντώνει τα αντισώματα που παρέχουν ευρεία
ανοσοαπόκριση για ιογενείς λοιμώξεις.

Στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και νοσηλείες λόγω «Covid19» σε χώρες με υψηλά επίπεδα εμβολιασμού.

Αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων
από Covid-19

Σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, ιδιαίτερα στο Ισραήλ (71%), την Ισλανδία
(84%), το Γιβραλτάρ (100%) και τη Σιγκαπούρη (88%), έχουν σημειωθεί αντίστοιχες
αυξήσεις και κορυφώσεις στην ιογενή μόλυνση [83, 161] με το Γιβραλτάρ, την πιο
εμβολιασμένη χώρα στη Γη, να βρίσκεται σε lockdown τα Χριστούγεννα του 2021
[162]. Επιπλέον, μετά τον εμβολιασμό με το «εμβόλιο» κατά του Covid-19, οι
νοσηλείες και οι θάνατοι έχουν επίσης αυξηθεί σε χώρες με υψηλά επίπεδα
εμβολιασμού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), το 83% των θανάτων από Covid-19 και το 67% των
νοσηλειών στην Αγγλία μεταξύ 11ης Οκτωβρίου και 7ης Νοεμβρίου 2021 ήταν
πλήρως εμβολιασμένοι [163-164]. Μάλιστα, από τις 16 Αυγούστου έως τις 5
Δεκεμβρίου 2021, ο συνολικός αριθμός θανάτων από Covid-19 που καταγράφηκαν
στην Αγγλία ήταν 15.128, με το 79,6% των θανάτων αυτών να είναι εμβολιασμένα
άτομα (76,3% είχαν κάνει 2 έως 3 δόσεις και 3,4% μία δόση – βλέπε Εικόνα 8) [165],
αρχικά δεδομένα [166]

16 Αυγ - 12 Σεπ 13 Σεπ – 10 Οκτ 11 Οκτ – 7 Νοε 8 Νοε -5 Δεκ
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16 Αυγ - 12 Σεπ
Μη
εμβολιασμένοι
1 Δόση
εμβολιασμένοι
2/3 Δόση
εμβολιασμένοι

13 Σεπ – 10 Οκτ 11 Οκτ – 7 Νοε

8 Νοε -5 Δεκ

850 (25%)

701 (20%)

703 (17%)

816 (20%)

142 (4%)

126 (4%)

125 (3%)

121 (3%)

2430 (71%)

2667 (76%)

3284(80%)

3163 (77%)

Εικόνα 8 – Αριθμός θανάτων από Covid-19 ανά κατάσταση εμβολιασμού στην Αγγλία, 16
Αυγούστου – 5 Δεκεμβρίου 2021. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση επιτήρησης εμβολίων
του UKSHA, που παρουσιάζεται στο παραπάνω διάγραμμα, ο εμβολιασμένος πληθυσμός
της Αγγλίας αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα των θανάτων από Covid-19, από
τις 16 Αυγούστου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2021. 16 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου 2021: το
75% των θανάτων από Covid αφορούσαν εμβολιασμένα άτομα. 13 Σεπτεμβρίου έως 10
Οκτωβρίου: το 80% των θανάτων από τον Covid-19 αφορούσαν εμβολιασμένα άτομα. 11
Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου: το 83% των θανάτων από τον Covid- 19 ήταν εμβολιασμένα
άτομα. 8 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου: Το 80% των θανάτων από τον Covid-19 αφορούσαν
εμβολιασμένα άτομα [165-166].

Επιπλέον, μετά τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού κατά του Covid-19, υπήρξαν
δραματικές αυξήσεις στους εβδομαδιαίους θανάτους από Covid-19, με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Ακτή του
Ελεφαντοστού, τη Μογγολία και το Ισραήλ [83, 167]. Συγκεκριμένα στο Ισραήλ, μετά
τη χορήγηση της πρώτης δόσης του πειραματικού «εμβολίου» της Pfizer, οι θάνατοι
ασθενών από Covid-19 αυξήθηκαν από 50 την εβδομάδα τον Δεκέμβριο του 2020 σε
πάνω από 400 την εβδομάδα τον Ιανουάριο του 2021. Μετά τη χορήγηση της
δεύτερης δόσης του πειραματικού «εμβολίου» της Pfizer τον Ιούλιο του 2021, οι
εβδομαδιαίοι θάνατοι αυξήθηκαν από λιγότερους από 10 την εβδομάδα σε σχεδόν
200 θανάτους από Covid-19 την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο του 2021. Στη Μαλαισία,
οι θάνατοι από Covid-19 αυξήθηκαν από λιγότερους από 50 την εβδομάδα τον
Μάρτιο του 2021 σε πάνω από 2.700 την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο του 2021
(Εικόνα 9 ). Επιπλέον, αναφορές από το Ισραήλ και την Αυστραλία, επιβεβαιώνουν
ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων ασθενών που νοσηλεύονται σε θαλάμους Covid
είναι 85-90% (Dr Kobi Haviv) και 99% (Υγειονομική Αρχή της Νέας Νότιας Ουαλίας)
αντίστοιχα [ 168].
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Εικόνα 9 – Θάνατοι Covid-19 μετά από πρόγραμμα εμβολιασμού Covid-19 στη Μαλαισία
Μετά την εισαγωγή του προγράμματος εμβολιασμού για τον Covid-19 στη Μαλαισία τον
Μάρτιο του 2021, σημειώθηκε δραματική άνοδος των θανάτων από Covid-19.
Συγκεκριμένα, από ένα σταθερό επίπεδο σχεδόν καθόλου θανάτων πριν από το εθνικό
πρόγραμμα εμβολιασμού, υπήρξε κορύφωση στους 2700 εβδομαδιαίους θανάτους Covid
τον Σεπτέμβριο του 2021 (6 μήνες μετά το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού). Από τις 22
Σεπτεμβρίου 2021, η Μαλαισία είχε ποσοστό εμβολιασμού 70,3% [83, 167].

Περιεχόμενα του πειραματικού «εμβόλιου» Covid-19
Η κυτταροτοξικότητα των αιμοσφαιρίων που προκαλείται από το «εμβόλιο» του
Covid-19 επιβεβαιώθηκε από την έρευνα του Dr. Robert Young (Εικόνα 10α) [169]
και συμφωνεί με τις προαναφερθείσες μελέτες [125-129]. Μετά από αυτό το
εύρημα, ανέλυσε το περιεχόμενο των τεσσάρων πειραματικών φιαλιδίων Covid-19:
Moderna, Pfizer, AstraZeneca και Jannsen και αποκάλυψε την παρουσία
κυτταροτοξικών και γονοτοξικών νανοσωματιδίων του οξειδίου του γραφενίου
[169], τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν τοξικότητα στα ερυθρά αιμοσφαίρια
[170-173]. Στην πραγματικότητα, ανακάλυψε ότι το οξείδιο του γραφενίου (Εικόνα
10α-β), μια σειρά από βαρέα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του μολύβδου και
του καδμίου, καθώς και ο ανοξείδωτος χάλυβας και το αλουμίνιο, αποτελούσαν το
μεγαλύτερο μέρος στο υγρό (Hydrogel) του φιαλιδίου που περιείχε το «εμβόλιο».
Επιπλέον, ο Dr. Young αποκάλυψε νανοκάψουλες λιπιδίου στο φιαλίδιο της Pfizer, οι
οποίες ενθυλακώνουν το mRNA που κωδικοποιεί την τοξική πρωτεΐνη ακίδας. Η
Karen Kingston (πρώην υπάλληλος της Pfizer) είχε επιβεβαιώσει ότι αυτές υπήρχαν
στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ με αριθμό 10703789 [174] , Section 219-Section 220.
O Dr Young ανακάλυψε επίσης την ύπαρξη του παρασίτου Trypanosoma Cruzi σε
φυαλίδιο του «εμβολίου» της Pfizer [169]. Για να πραγματοποιήσει αυτές τις
μελέτες, χρησιμοποίησε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μικροσκοπίας, όπως οπτική
μικροσκοπία, μικροσκοπία φωτεινού πεδίου/σκοτεινού πεδίου, ηλεκτρονική
30

μικροσκοπία καθώς και φασματοσκοπία ακτίνων Χ διασποράς ενέργειας για την
αναγνώριση των περιεχομένων των νανοσωματιδίων που υπάρχουν στα
περιεχόμενα των φιαλιδίων του εμβολίου.

(α)

(β)

Εικόνα 10 – Η ταυτοποίηση του οξειδίου του γραφενίου στο πειραματικό «εμβόλιο» της
Pfizer (α) Η παρουσία συσσωματωμάτων αναγωγημένου οξειδίου του γραφενίου (rGO) σε
ζωντανό μη χρωματισμένο ανθρώπινο αίμα, προκαλεί ανώμαλη πήξη και στοίβαξη ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Μικρογραφία που λαμβάνεται με μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης σε
μεγέθυνση 1.500. (β) Ανάλυση μικρής ποσότητας του υγρού του εμβολίου της Pfizer για τη
χημική και στοιχειακή του περιεκτικότητα με χρήση φασματοσκοπίας, επαλήθευσε την
παρουσία rGO (με τη χαρακτηριστική υπογραφή άνθρακα και οξυγόνου), καθώς και την
παρουσία νατρίου και χλωρίου (καθώς το δείγμα που αναλύθηκε ήταν αραιωμένο σε
αλατούχο διάλυμα) [169].

Η ευρεία παρουσία νανοσωματιδίων οξειδίου του γραφενίου στα πειραματικά
εμβόλια για τον Covid-19, αποκαλύφθηκε αρχικά από τον Dr. Jose Luis Sevillano και
τον βιοστατιστικό Ricardo Delagado του La Quintar Columnar στο Πανεπιστήμιο της
Almeria χρησιμοποιώντας οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία (Εικόνα 11) [175].
Αυτές οι μελέτες ξεκίνησαν από τον καθηγητή Dr. Pablo Campra, ο οποίος είναι
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Almeria της Ισπανίας για σχεδόν 19 χρόνια [175].
Σε κάθε δόση που αναλύθηκε από το φιαλίδιο της Pfizer, ποσοτικοποίησε 6g/l RNA
και 747 g/l οξειδίου του γραφενίου, που σημαίνει ότι το φιαλίδιο της Pfizer περιέχει
μόνο κάτι λιγότερο από 1% RNA σε αναλογία με 99% οξείδιο γραφενίου [175-176].
Πιο πρόσφατα, η Dr. Carrie Madej, γιατρός με 20 χρόνια επιστημονικής εμπειρίας,
εντόπισε κινητές διαμήκεις δομές, που μοιάζουν με Hydra Vulgaris και ανώμαλες
νανοδομές στα φιαλίδια εμβολίου των Moderna και Johnson & Johnson στο
εργαστήριό της στη Τζώρτζια των ΗΠΑ [177-178]. Επιπλέον, ο Dr. Franc Zalewski,
ένας διάσημος Πολωνός επιστήμονας, ανακάλυψε παρουσία αυτοαναπαραγόμενων
συνθετικών δομών αλουμινίου σε 1 από τα 5 φιαλίδια εμβολίου που ανέλυσε.
Σημείωσε επίσης, ότι τα 2 από τα 5 φιαλίδια εμβολίου της Pfizer που δοκίμασε
επισημάνθηκαν ως εικονικά φάρμακα, καθώς περιείχαν μόνο οξείδιο του
γραφενίου και αλατούχο διάλυμα [179].
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(β)

(α)

Εικόνα 11 – Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM) που δείχνει σωματίδια
αναγωγημένου οξειδίου του γραφενίου (rGO στο φιαλίδιο εμβολίου Pfizer) (α) Το πλέγμα
των κρυσταλλικών νανοσωματιδίων του rGO με βάση τον άνθρακα είναι σαφώς ορατό
[175]. (β) Η ευελιξία του οξειδίου του γραφενίου σε υγρό νερό [180] και οι ικανότητές
συστολής/διαστολής του, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να διασυνδέεται με τις
κυτταρικές μεμβράνες και τις υπεραγώγιμές του ιδιότητες, το καθιστά ιδανικό βιολογικό
υλικό για τη σύνδεση των ιατρικών πληροφοριών και της κατάστασης της υγείας των ατόμων
με ένα ασύρματο παγκόσμιο σύστημα υγείας (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες).

Το Οξείδιο του Γραφενίου και η χρήση του στο ασύρματο παγκόσμιο
σύστημα υγείας των εμβολιασμένων ατόμων (με το «εμβόλιο» Covid19)
Η παρουσία του οξειδίου του γραφενίου σε τόσο υψηλές ποσότητες στα
πειραματικά εμβόλια του covid-19 και οι εγγενείς του ιδιότητες, ως υπεραγωγός
ενός ηλεκτρικομαγνητικού πεδίου και η βιολογική του ελαττότητα, όσον αφορά τη
διασύνδεση σε μοριακό επίπεδο με διαφορετικούς τύπους κυττάρων, υποδηλώνουν
πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός ασύρματου συστήματος
εντοπισμού εμβολιασμένων ατόμων παγκοσμίως. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη,
καθώς το οξείδιο του γραφενίου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες in vivo
μελέτες σε ανθρώπους ως πομποδέκτης ιατρικών πληροφοριών μέσω ενός
ασύρματου συστήματος την τελευταία δεκαετία με σκοπό την ανάπτυξη ενός
«συνεχούς καί σε πραγματικό χρόνο (real-time)» ασύρματου συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης [181]. Στην πραγματικότητα, ασύρματα συστήματα
βασισμένα σε οξείδιο του γραφενίου έχουν χρησιμοποιηθεί στο ανθρώπινο σώμα
για την ανίχνευση της δυναμικής της κορτιζόλης στον ανθρώπινο ιδρώτα [182],
Γλυκόζης [183], βιοτίνης-στρεπταβιδίνης [184], ιών [185] και βακτηρίων στό σμάλτο
τών δοντιών [186] (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12 - Συστήματα με βάση το γραφένιο στην ασύρματη παρακολούθηση της υγείας
[187] Αισθητήρες-εμφυτεύσιμες συσκευές με βάση το γραφένιο, συμπεριλαμβανομένου
του οξειδίου του γραφενίου και των σύνθετων υλικών με αναγωγημένο οξείδιο του
γραφενίου, έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση διαφόρων πτυχών της
ανθρώπινης υγείας, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης σε πραγματικό χρόνο της
θερμοκρασίας του σώματος [188-189], του καρδιακού παλμού [190], του παλμού του
καρπού [191-192], του ρυθμού αναπνοής [193-194], της αρτηριακής πίεσης [195], ΗΚΓ
(Ηλεκτροκαρδιογράφημα) – ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, ΗΜΓ
(Ηλεκτρομυογράφημα) – ηλεκτρικής δραστηριότητας των καρδιακών μυών, (ΗΕΓ)
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα – ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου [196 -197] και των
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα [198].

Στην πραγματικότητα, ο Dr. Luis Benito, γιατρός με διδακτορικό στη Μοριακή
Βιολογία, έχει καταγράψει μέσω της εφαρμογής Bluetooth διευθύνσεις MAC (ΜΑC
address) που εντοπίστηκαν σε εμβολιασμένα άτομα οι οποίες δεν υπήρχαν σε
άτομα που δεν εμβολιάστηκαν. Ο Dr Benito έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά
με τα αποτελέσματα που έλαβε από 137 ασθενείς [199]:
«Από τους 137 ασθενείς που ερωτήθηκαν, 112 είπαν ότι είχαν εμβολιαστεί και 25
είπαν ότι δεν είχαν εμβολιαστεί. Κανένας από τους ασθενείς που δήλωσαν ότι δεν
είχαν εμβολιαστεί δεν εμφάνισε στο κινητό μου συσκευή διαθέσιμη για σύνδεση
Bluetooth, έχοντας πριν αποσυνδέσει το κινητό του τηλέφωνο, εάν είχε. Σε 96 από
τους 112 ασθενείς που δήλωσαν ότι είχαν εμβολιαστεί, αν και είχαν
απενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές συσκευές τους -εάν τις έφεραν- παρέμεινε στην
οθόνη του κινητού μου ένας μοναδικός αριθμός διεύθυνσης MAC, τον οποίο
κατέγραψα στις σημειώσεις μου στη συνέχεια, στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.
Ερμήνευσα ότι ήταν ένας κωδικός που κουβαλούσε ο ίδιος ο ασθενής και ότι,
μάλιστα, όταν ο ασθενής βγήκε από το γραφείο, βγαίνοντας από το κτίριο ο κωδικός
ΜΑC εξαφανίστηκε από το κινητό μου. Με αυτήν την απλή παρατήρηση τον Ιούλιο
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και τον Αύγουστο, κατάφερα να επαληθεύσω ότι το 100% των ασθενών που
δηλώνουν ότι δεν είναι εμβολιασμένοι δεν εμφανίζουν καμία συσκευή επαφής στο
κινητό μου μέσω Bluetooth. Αλλά το 86% όσων είπαν ότι ήταν εμβολιασμένοι,
εμφάνισαν μια διεύθυνση MAC στο κινητό μου τηλέφωνο» [199].
Επομένως, το ερώτημα που τίθεται στη συνέχεια είναι εάν έχουν εντοπιστεί
στοιχεία ενός συστήματος ασύρματου δικτύου στα «φιαλίδια εμβολίου» για τον
Covid19. Σε συνέχεια της ταυτοποίησης του οξειδίου του γραφενίου από πολλές
επιστημονικές ερευνητικές ομάδες στα «εμβόλια» για τον Covid-19, [169, 175, 179]
και μια πρόσφατη δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο της Almeria που είναι
διαθέσιμη στον ηλεκτρονική πύλη Research Gate με τίτλο «Η ανίχνευση του
γραφενίου στα εμβόλια Covid-19» [175], ο καθηγητής Dr. Pablo Campra έχει
αποκαλύψει την πιθανή παρουσία εξαρτημάτων ενός συστήματος ασύρματου
δικτύου νανοαισθητήρων [200]. Αυτές οι εικόνες είναι δημοσίως διαθέσιμες στην
ηλεκτρονική πύλη Research Gate σε μια μελέτη με τίτλο: «Μικροδομές στα Εμβόλια
Covid: Ανόργανοι κρύσταλλοι ή Δίκτυο ασύρματων νανοαισθητήρων;» [200] (Εικόνα
13).
(α)

(β)

(γ)

(β')

(β'')

Εικόνα 13 Η παρουσία κρυσταλλικών δομών που μοιάζουν με
«νανοδρομολογητές» στο φιαλίδιο «εμβολίου» της Pfizer/BioNTech Covid-19.(α)
Ένα δείγμα σταγονιδίων από το «εμβόλιο» της Pfizer στο οποίο οι τετραγωνικές δομές είναι
καθαρά ορατές (που υποδεικνύονται με τα μπλε βέλη). (β) Μετά από μεγέθυνση και πιο
προσεκτική εξέταση, μπορούν να παρατηρηθούν σαφώς καθορισμένα κυκλώματα σε αυτές
τις κυβικές δομές [200]. (β') Μετά την απομόνωση κάθε τετράγωνου κρυστάλλου, η
διαδικασία της ψηφιακή απεικόνισης, επέτρεψε την οριοθέτηση των άκρων της εικόνας με
περαιτέρω καθορισμό των παρατηρούμενων σημείων. (β΄΄) Οι γραμμές και τα σχέδια
χαράχτηκαν στη συνέχεια σε έναν ειδικό γυαλί, δημιουργώντας ένα περίγραμμα που
μοιάζει με κύκλωμα. Η εντυπωσιακή οργανωμένη δομή που σχηματίζεται από τις
παράλληλες και κάθετες γραμμές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το προϊόν μπορεί να έχει
κατασκευαστεί. (γ) Ένα νανορούτερ κβαντικής κουκίδας που δημοσιεύτηκε από τους
Sardinha et al, 2013 [201]. Το μοτίβο κυκλώματος που είναι εγγεγραμμένο στο κρυσταλλικό
δείγμα από το «εμβόλιο» της Pfizer [200] και το μοτίβο κυκλώματος κβαντικής κουκκίδας
[201] παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή ομοιότητα.
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Μεταθανάτια ιστοπαθολογική ανάλυση ιστού από εμβολιασμένους
ασθενείς που περιέχει ξένα μεταλλικά σωματίδια
Η υψηλή αναλογία τοξικών μεταλλικών νανοσωματιδίων και παρασίτων στα
πειραματικά «εμβόλια» κατά του κορωνοϊού, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από διεθνή
κοινοπραξία επιστημόνων, η οποία περιελάμβανε ερευνητικές ομάδες Αυστριακών,
Ιαπώνων, Αμερικανών και Γερμανών (20 Σεπτεμβρίου 2021) [202-204]. Επικεφαλής
της συνέντευξης Τύπου ήταν ο καθηγητής Dr. Arne Burkhardt (Διευθυντής του
Ινστιτούτου Παθολογίας στο Reutlingen για 18 χρόνια), ο καθηγητής Dr. Walter
(Διευθυντής ιδιωτικού Ινστιτούτου Παθολογίας στο Ανόβερο, για 25 χρόνια) και ο
Prof. Dr. Werner Bergholz (πρώην καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο Jakobs στη Βρέμη). Επαλήθευσαν την έκθεση του καθηγητή Dr. Peter
Schirmacher (MD, Διευθυντής υπηρεσιών νεκροτομών) ο οποίος είχε προηγουμένως
αποκαλύψει μια αιτιολογική σύνδεση με τον «εμβολιασμό» στο ένα τρίτο των
ατόμων που πέθαναν εντός 14 ημερών από τότε που έλαβαν την πειραματική ένεση
για τον Covid-19. Το «εμβόλιο» επέφερε ασθένειες που οδήγησαν σε πρώιμο
θάνατο, συμπεριλαμβανομένης της πολυοργανικής ανεπάρκειας, ως αποτέλεσμα
υπερδραστήριου ανοσοποιητικού συστήματος-καταιγίδας κυτοκινών που
προσπαθούσε να αφαιρέσει ξένα μεταλλικά αντικείμενα ενσωματωμένα σε ιστούς
και όργανα σε όλο το ανθρώπινο σώμα (Εικόνα 14) [202-204].
(β)

(α)

Εικόνα 14 – Ιστοπαθολογική μεταθανάτια εξέταση ιστού μιας γυναίκας που πέθανε εντός
14 ημερών από τη λήψη του «εμβολίου» για τον Covid-19 [204] (α,β) Ιστολογική ανάλυση
καρδιακού ιστού σε γυναίκα που πέθανε από ανεπάρκεια οργάνων εντός λίγων ημερών από
τη λήψη της πειραματικής ένεσης για τον Covid-19. (α) Τα κόκκινα βέλη αντιπροσωπεύουν
την παρουσία ξένων μεταλλικών αντικειμένων και τα κύτταρα με μπλε χρώμα δείχνουν την
παρουσία ενός τεράστιου αριθμού διηθήσεων λευκών αιμοσφαιρίων που περιβάλλουν τα
αιχμηρά μεταλλικά σωματίδια και προσπαθούν να τα καταβροχθίσουν και να τα
υποβαθμίσουν με ένα φαινόμενο που ονομάζεται καταιγίδα κυτοκινών. (β) Μεγεθυμένη
εικόνα (α) ενός αιχμηρού οδοντωτού μεταλλικού αντικειμένου (που υποδεικνύεται από τα
κόκκινα βέλη), που περιβάλλεται και κατακλύζεται από διήθηση λεμφοκυττάρων (κάθε
κουκκίδα αντιπροσωπεύει τεράστιες συστάδες εκατοντάδων χιλιάδων λευκών
αιμοσφαιρίων).

Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρόσφατα αποθανών Dr. Andreas Noack, Γερμανός Χημικός
και ειδικός στις τεχνολογίες άνθρακα, ανακάλυψε μεταλλικά νανοσωματίδια
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υδροξειδίου του γραφενίου στο φιαλίδιο «εμβολίου» της Pfizer, τα οποία έχουν
πλάτος ενός ατόμου και είναι εξαιρετικά αιχμηρά [205-206], με κάθε ξεχωριστό
κομμάτι να έχει μήκος 50 nm και πλάτος 0,1 nm. Σύμφωνα με τον Dr. Noack, αυτά
τα ξεχωριστά κομμάτια του υδροξειδίου του γραφενίου είναι εξαιρετικά αιχμηρά
και ικανά να προκαλέσουν τεράστια βλάβη στο καρδιαγγειακό σύστημα, εσωτερική
αιμορραγία και απειλητικές για τη ζωή βλάβες.

Η παρουσία παρασίτων στα «εμβόλια» SARS-CoV-2 (Covid-19)
Ο Dr. Robert Young ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε παράσιτα στο «εμβόλιο» της
Pfizer, καθώς αναγνώρισε το Trypanosoma Cruzi σε πολλαπλά φιαλίδια του
εμβολίου Pfizer/BioNTech [169]. Το Trypanosoma Cruzi προκαλεί τη νόσο Chagas,
καρδιακή ανεπάρκεια, ακανόνιστο καρδιακό παλμό και αιφνίδια καρδιακή ανακοπή
παρενέργειες που έχουν αναφερθεί πολλές φορές στη βάση δεδομένων VAERS [118, 207208]. Επιπροσθέτως, αντισώματα Trypanosoma Cruzi που δεν υπήρχαν πριν από τον
εμβολιασμό, έχουν βρεθεί στο αίμα εμβολιασμένων ατόμων μετά τον εμβολιασμό
με το «εμβόλιο» της Pfizer/BioNTech και έχουν αναφερθεί στις βάσεις δεδομένων
MHRA και VAERS [207-208]. Επιπλέον, η Dr. Carrie Madej και ο Dr. Franc Zalewski
εντόπισαν οργανισμούς στα «εμβόλια» των Moderna και Pfizer που ανατομικά
μοιάζουν με το Hydra Vulgaris και τον συνθετικό οργανισμό Hydro Linearis, ο οποίος
σύμφωνα με τον Dr. Zalewski ανταποκρίνεται στην παρουσία οξειδίου του
γραφενίου με αυτοαναδιαπλασιασμό [177-179] (Εικόνα 15).
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 15 – Μικρογραφίες παρασίτων που βρέθηκαν στα φιαλίδια των εμβολίων των
Pfizer και Moderna και ταυτοποιήθηκαν μέσω οπτικής μικροσκοπίας και
φασματοσκοπίας. (α) Το Trypanosoma Cruzi βρέθηκε να υπάρχει σε πολλά φιαλίδια
«εμβολίου» της Pfizer που αναλύθηκαν από τον Dr. Robert Young, (β) Βρήκε επίσης ένα μη
αναγνωρισμένο παράσιτο στα πειραματικά φιαλίδια με «εμβόλιο» της Pfizer [169]. (γ) Η Dr.
Carrie Madej βρήκε οργανισμούς σε φιαλίδια «εμβολίου» της Moderna που μοιάζουν με
Hydra Vulgaris [177-178] και (δ) Ο Dr. Franc Zalewski αποκάλυψε τον συνθετικό οργανισμό
που μοιάζει με Hydro Linearis στα φιαλίδια «εμβολίου» της Pfizer ο οποίος, όπως
επιβεβαίωσε η φασματική ανάλυση, αποτελούταν από άνθρακα και αλουμίνιο [179].

Χρήση εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών στην παραγωγή εμβολίων
SARS-CoV-2 (Covid-19)
Η χρήση εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών για την παραγωγή του «εμβολίου» της
Johnson & Johnson (Janssen) για τον Covid-19 έχει όντως επαληθευτεί από δύο
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ειδικούς από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, την Dr. Amesh Adalija (Σχολή Δημόσιας
Υγείας) και τον Dr. Bill Moss (Ανώτατος Διευθυντής του International Vaccine Access
Centre) [209]. Οι εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν για τον
πολλαπλασιασμό του αδενοϊικού φορέα του «εμβολίου» της Janssen προήλθαν από
έμβρυα που είχαν αποβληθεί το 1973 και το 1985, αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο
του Μοριακού Βιολόγου Alex van der Eb στο Πανεπιστήμιο του Leiden της Ολλανδίας
[210] και αργότερα δημοσιεύθηκαν από τον Dr. Graham [211]. Πράγματι, ο Dr. Bill
Moss επιβεβαιώνει: «Αν και η προέλευσή τους ήταν από ένα αποβληθέν έμβρυο…
είναι στην πραγματικότητα απλώς μια ανεξάρτητη κυτταρική σειρά που έχει
αναπτυχθεί στο εργαστήριο εδώ και δεκαετίες» [209]. Στην πραγματικότητα, στον
ιστότοπο του FDA (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, 26
Φεβρουαρίου 2021, Σελίδα 12, Ενότητα 4.1) αναφέρει ότι ο αδενοϊικός «φορέας
AD26» του «εμβολίου» της Janssen που εκφράζει την πρωτεΐνη SARS-CoV-2,
αναπτύσσεται σε κυτταρικές σειρές PER.CR® TetR» [212]. Η κυτταρική σειρά
PER.C6® TetR προέρχεται από ιστό αμφιβληστροειδούς ενός εμβρύου που
αποβλήθηκε το 1985. [210, 213]. Το «εμβόλιο» της AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19
από ανασυνδυασμένο αδενοϊό πολλαπλασιάστηκε σε κυτταρικές σειρές HEK293T
(ανθρώπινα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα) όπως επιβεβαιώθηκε από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (έκθεση αξιολόγησης 29 Ιανουαρίου 2021, Σελίδα 14 [214]).
Η κυτταρική σειρά HEK293 είναι μια αθανατοποιημένη κυτταρική σειρά από
ανθρώπινα νεφρικά κύτταρα, που προέρχονται αρχικά από ένα θηλυκό έμβρυο που
αποβλήθηκε το 1973 [210, 211].
Τα «εμβόλια» της Pfizer/BioNTech χρησιμοποιούν όντως κύτταρα που προέρχονται
από ανθρώπινο εμβρυϊκό ιστό, όπως επιβεβαίωσε η Vanessa Gelman (Ανώτερη
Διευθύντρια Παγκόσμιας Έρευνας, Ανάπτυξης και Ιατρικών Επικοινωνιών στην
Pfizer) στις 9 Φεβρουαρίου 2021. Η κ. Gelman αναφέρει: «Μία ή περισσότερες
κυτταρικές σειρές με προέλευση που μπορεί να ανιχνευθεί στον ανθρώπινο
εμβρυϊκό ιστό έχει χρησιμοποιηθεί σε εργαστηριακές δοκιμές που σχετίζονται με το
πρόγραμμα εμβολίων… Μέσα στο πλαίσιο των εταιρικών υποθέσεων, θέλουμε να
αποφύγουμε να κυκλοφορούν πληροφορίες για τα εμβρυϊκά κύτταρα εκεί έξω»
[215]. Επιπλέον, η Melissa Strickler, πρώην ελέγκτρια ποιότητας στο εργοστάσιο της
Pfizer McPherson στο Κάνσας, ανέφερε ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2021, ο Philip
Dormitzer (Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Επιστημονικός Υπεύθυνος) δήλωσε ότι
«τα κύτταρα HEK293T που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό IVE (κατά την
ανάπτυξη του «εμβολίου» mRNA BNT162b2), προέρχονται τελικά από ένα έμβρυο
που έχει αποβληθεί» [215]. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής
και δοκιμής του «εμβολίου» Covid-19 της Moderna mRNA-1273, χρησιμοποιήθηκαν
κύτταρα HEK293T όπως επιβεβαιώνεται στην πατέντα του «εμβολίου» της Moderna
mRNA-1273 US10,703,789,B2 [216] και σε μια μελέτη που συντάχθηκε από τη
Moderna [217].
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Επίγνώση συναίνεσης και ανάλυση ασφάλείας για τον «εμβολίων»
SARS-CoV-2 (Covid-19)
Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι νομικά υποχρεωμένες να αποκαλύπτουν τον
κατάλογο όλων των συστατικών που υπάρχουν στα εμβόλια ή τις ποσότητες αυτών
[218]. Τα ένθετα που θα έπρεπε να συνοδεύουν τα «εμβόλια» για τον Covid-19 ήταν
κενά και αυτό το γεγονός έχει αναφερθεί από Φαρμακοποιούς παγκοσμίως [219220] συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδα από την κ. Ειρήνη Μουμούρη,
φαρμακοποιό στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» του Πανεπιστημίου Πατρών [221].
Αυτό σημαίνει ότι η κατάλληλη ενημερωμένη συναίνεση δεν θα μπορούσε να
δίνεται από τα άτομα που λαμβάνουν τα «εμβόλια» για τον Covid-19 λόγω
έλλειψης πληροφοριών για την ασφάλεια, τη βιοκατανομή ή το περιεχόμενό τους.
Στην πραγματικότητα, το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Απελευθέρωσης και Πρόνοιας
απέσυρε 1,6 εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού «εμβολίου» της Moderna τον
Αύγουστο του 2021 λόγω της παρουσίας μαγνητικών μεταλλικών σωματιδίων που
δήλωναν ότι τα μολυσμένα φιαλίδια περιείχαν μια «ουσία που αντιδρά σε
μαγνήτες» [222-223]. Επιβεβαιώθηκε αργότερα από τις ιαπωνικές υγειονομικές
αρχές ότι τα σωματίδια αυτά στο «εμβόλιο» της Moderna αποτελούνται από
ανοξείδωτο χάλυβα [224]. Λόγω της απροθυμίας των φαρμακευτικών εταιρειών να
αποκαλύψουν πλήρως το περιεχόμενο των «εμβολίων» τους για τον Covid-19/SARSCov2, ανεξάρτητοι ερευνητές έχουν αναλάβει εις βάθος ανάλυση,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και φασματοσκοπίας
περίθλασης ακτίνων Χ, για την αποκάλυψη των συστατικών των πειραματικών
«εμβολίων» κατά του SARS-Cov2 που παράγονται από τις Pfizer, Moderna,
AstraZeneca και Jannsen (Εικόνα 16).

Προσδιοριζόμενα
συστατικά
Αλουμίνιο (Al)*
Βισμούθιο (Bi)*
Κάδμιο (Cd)*
Ασβέστιο (Ca)
Άνθρακας (C)
Χλωριούχο (Cl-)
Χλώριο (Cl σε
αλατούχο διάλυμα)
Χρώμιο (Cr)*
Χαλκός (Cu)*
Οξείδιο του
γραφενίου*
Υδροξείδιο του
γραφενίου *
Σίδηρος (Fe)*
Μόλυβδος (Pb)*
Μαγνήσιο (Mg)*

Pfizer

AstraZeneca Janssen Moderna

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
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✓
✓
✓

Μαγγάνιο (Mn)*
Νικέλιο (Ni)*
Άζωτο (N)
Οξυγόνο (Ο)
Φώσφορος (P)
Κάλιο (Κ)
Σελήνιο (Se)*
Πυρίτιο (Si)*
Νάτριο (Na σε
αλατούχο διάλυμα)
Θείο (S)*
Κασσίτερος (Sn)*
Τιτάνιο (Τι)*
Τρυπανόσομα Κρουζί
(Παράσιτο)*
Βανάδιο (Va)*

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

Εικόνα 16 - Κατάλογος των συστατικών των πειραματικών «εμβολίων» Covid-19
επιβεβαιωμένος από ανεξάρτητες μελέτες. Ο πίνακας είναι επιβεβαιωμένος από
ανεξάρτητες μελέτες τόσο από τον Dr. Pablo Campra (Πανεπιστήμιο της Almeria στην
Ισπανία) όσο και από τον Dr. Juan F. Gastón Añaños (Νοσοκομείο de Barbastro, Ισπανία) και
αργότερα από τον Dr. Robert Young, ο οποίος με μια ομάδα 131 επιστημόνων, δημοσίευσε
τα ευρήματά του στις 30 Αυγούστου 2021 [169,175]. Ο πρόσφατα αποθανών, Dr. Andreas
Noack, αποκάλυψε επίσης υδροξείδιο του γραφενίου στο φιαλίδιο «εμβόλιο» της Pfizer
[205-206]. *Υποδεικνύει συστατικά που δεν έχουν αποκαλυφθεί από τις Pfizer, Moderna,
AstraZeneca και Jannsen. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποκαλύψει στο κοινό τα
συστατικά που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Δημόσια αποκάλυψη του φακέλου της Pfizer που χρησιμοποιείται από
τον FDA για τη χορήγηση άδειας έκτακτης ανάγκης για το «εμβόλιο»
Covid-19 της Pfizer/BioNTech
Μετά από αίτημα βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφορίας (FOIA) από το
PMHPT (Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής για τη Διαφάνεια), που
υποβλήθηκε από τον δικηγόρο Aaron Siri [225] στις 27 Αυγούστου 2021 (εκ μέρους
του PMHPT), στις 18 Νοεμβρίου 2021, ένα περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ
διέταξε τον FDA να αποκαλύψει δημόσια όλα τα δεδομένα σχετικά με τις κλινικές
δοκιμές του «εμβολίου» της Pfizer/BioNTech για τον Covid-19 που του
παρασχέθηκαν και στα οποία βασίστηκαν για τη χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης
ανάγκης από τον FDA [226]. Ο FDA είχε ζητήσει από έναν ομοσπονδιακό δικαστή
να αναβάλει μέχρι το 2076 τη γνωστοποίηση όλων των δεδομένων και
πληροφοριών που απέκτησε από την Pfizer για να αδειοδοτήσει το πειραματικό
«εμβόλιό» της στο δημόσιο τομέα, δημοσιεύοντας μόνο 500 σελίδες το μήνα [227].
Οι πρώτες μερικές εκατοντάδες σελίδες των δεδομένων των κλινικών δοκιμών της
Pfizer που έχουν δημοσιευτεί μέχρι στιγμής από τον FDA, είναι πλέον διαθέσιμες
στο κοινό [228]. Επίσης, ελήφθη μια έκθεση 38 σελίδων της Pfizer με τίτλο
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«Αθροιστική ανάλυση των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την έγκριση
του PF-07302048 (BNT162B2) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021» [229] όπου έχουν
καταγραφεί 1.228 θάνατοι και 158.893 ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη χρονική
περίοδο από 2/12/2020 έως 28/2/2021 (ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών), με το 26%
των παρενεργειών να χαρακτηρίζεται ως «σοβαρό».
Παρά το γεγονός αυτό, στις 12 Απριλίου 2021, ο Dr. Mace Rothenberg, ο πρώην Chief
Medical Officer της Pfizer σε συνέντευξή του στην Washington Journal δήλωσε
ότι «όταν μιλάμε για το εμβόλιο της Pfizer, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι άμεσα, ως
αποτέλεσμα του εμβολίου» [230]. Στην πραγματικότητα, σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες που κατηγοριοποιούνται είτε ως νοσηλεία, απειλητικές για τη ζωή
καταστάσεις, μόνιμη αναπηρία ή θάνατος μπορούν να παρατηρηθούν στο Σχήμα
17, που ευθύνονται για υψηλά ποσοστά βλαβών του νευρικού συστήματος, της
καρδιάς, του αναπνευστικού και μυοσκελετικού συστήματος. Επιπλέον, από τις
1403 περιπτώσεις καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών, το 50%
(συμπεριλαμβανομένων των θανάτων) εμφανίστηκαν 24 ώρες μετά τον
«εμβολιασμό» (Πίνακας 7 – Σελίδες 16-17 [229]). Επίσης, από τις 1050 ανεπιθύμητες
ενέργειες αυτοάνοσων και δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού που αναφέρθηκαν,
το 50% ήταν εντός 24 ωρών μετά την ένεση με το «εμβόλιο» της Pfizer/BioNTech.
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι το «εμβόλιο» της Pfizer/BioNTech για τον Covid19 [229] προκαλεί άμεσα τους θανάτους προηγουμένως υγιών ατόμων που
συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές της Pfizer. Επιπλέον, από τις 270 γυναίκες που
«εμβολιάστηκαν» κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναφέρθηκαν συνολικά 23
αποβολές [229]. Επιπλέον, στα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω, αναφέρθηκαν 34
ανεπιθύμητες ενέργειες, με τις 24 από αυτές να είναι σοβαρές (Πίνακας 6, Σελίδα 13
της Έκθεσης Pfizer) [229]. Επομένως, ο ισχυρισμός της Pfizer ότι το «εμβόλιο»
Pfizer/BioNTech Covid-19 δεν παρουσίαζε ανησυχίες για την ασφάλεια [231], έρχεται
σε αντίθεση με τον εσωτερικό φάκελο της ίδιας της Pfizer [229] που τεκμηριώνει τις
ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές δοκιμές της. Πράγματι, κατά τις κλινικές
δοκιμές της Pfizer, αναφέρθηκαν ζητήματα αξιοπιστίας δεδομένων και ασφάλειας
των ασθενών, από μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου ενός
περιφερειακού Διευθυντή [232].
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Αριθμός ανεπιθύμητων ενεργειών
Εικόνα 17 - Συνολικός αριθμός ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν στην τρίμηνη
μηνη κλινική δοκιμή της Pfizer (Δεκέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021) για το «εμβολίου»
mRNA της Pfizer/BioNTech. Ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν σε διαφορετικές
κατηγορίες οργανικών συστημάτων ανέφεραν διαταραχές νευρικού συστήματος (25.957),
διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού (17.283), διαταραχές
του γαστρεντερικού συστήματος (14.096), διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου
ιστού (8.476), διαταραχές του αναπνευστικού, του θωρακικού και του μεσοθωρακίου
(8,8,448), και λοιμώξεις (4.610), [229].

Επιπλέον, η Pfizer έχει μακρά ιστορία διευθέτησης αγωγών πολλών εκατομμυρίων
δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης του νόμου για το καθαρό νερό το
1991 για την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων στο παλιό
της εργοστάσιό στο Eaton της Pennsylvania [233]. Επίσης, παρείχε ελαττωματικές
καρδιακές βαλβίδες, οι οποίες έσπασαν με αποτέλεσμα 300 θανάτους, για τους
οποίους η Pfizer συμφώνησε να πληρώσει μεταξύ 165 και 215 εκατομμυρίων
δολαρίων το 1992 [234]. Επιπλέον, το 2009 η Pfizer αναγκάστηκε να πληρώσει 2,3
δισεκατομμύρια δολάρια, για παραπλανητική επωνυμία του παυσίπονου Bextra με
σκοπό την εξαπάτηση ή τον αποπροσανατολισμό, το μεγαλύτερο υγειονομικό
πρόστιμο που είχε επιβληθεί ποτέ μέχρι εκείνη την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες
[235]. Την ίδια χρονιά, η Pfizer πλήρωσε επίσης 750 εκατομμύρια δολάρια για τη
διευθέτηση 35.000 αξιώσεων, λόγω των βλαβερών επιπτώσεων του φαρμάκου της
Rezulin, το οποίο προκάλεσε 63 θανάτους και πολλαπλές ηπατικές ανεπάρκειες
[236]. Επίσης, το 2012 η Pfizer αναγκάστηκε να πληρώσει 1,1 δισεκατομμύρια
δολάρια για να διευθετήσει αξιώσεις σχεδόν 10.000 γυναικών στις οποίες το
φάρμακο θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης Prempro προκάλεσε καρκίνο του
μαστού [237]. Επιπλέον, μετά από μια Ομοσπονδιακή Έρευνα για την παράνομη
προώθηση φαρμάκων, η Pfizer παραδέχτηκε «ότι πλήρωσε περίπου 20 εκατομμύρια
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δολάρια σε 4.500 γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας για να παρέχουν
συμβουλές και ομιλίες εκ μέρους της κατά τους έξι τελευταίους μήνες του 2009. Η
Pfizer πλήρωσε επίσης 15,3 εκατομμύρια δολάρια σε 250 ακαδημαϊκά ιατρικά
κέντρα και άλλες ερευνητικές ομάδες για κλινικές δοκιμές την ίδια περίοδο» [238239]. Αυτό το εύρημα δημοσιεύθηκε στους New York Times το 2010 σε ένα άρθρο
με τίτλο «Η Pfizer δίνει λεπτομέρειες για τις πληρωμές στους γιατρούς».
Προς το παρόν, δεν υπάρχει νομικός μηχανισμός για να μηνυθούν οι φαρμακευτικές
εταιρείες ή να λογοδοτήσουν για ζημιές που προκλήθηκαν από τα πειραματικά
«εμβόλια» για τον Covid-19. Με τη ψήφιση Εθνικού νόμου περί αποζημίωσης
βλαβών που οφείλονται στα εμβόλια το 1986, χορηγήθηκε ασυλία στις
φαρμακευτικές εταιρείες και απαλλάσσονται από την ευθύνη για βλάβες και
θανάτους από εμβόλια [240]. Η στρατηγική του Aaron Siri και του PMHPT να
καταστήσει υπεύθυνο τον FDA για βλάβες και θανάτους από εμβόλια, μπορεί να
αποτελέσει προηγούμενο για μήνυση εναντίον κυβερνητικών ρυθμιστικών φορέων
υγείας παγκοσμίως, που έχουν εγκρίνει για τους πολίτες τους τα πειραματικά
«εμβόλια» για τον Covid-19 με άδεια επείγουσας χρήσης, χωρίς πλήρη αποκάλυψη
των κινδύνων ασφάλειας που συνδέονται με αυτά τα πειραματικά φαρμακευτικά
προϊόντα ή τη σύνθεσή τους.

Επικείμενες Πανδημίες μετά τον «εμβολιασμό» για τον Covid-19 – Η
παραλλαγή Omicron;
Ο παγκοσμίου φήμης ειδικός στην ανάπτυξη εμβολίων Dr. Geert Vanden Bosche, ο
οποίος ήταν Ανώτερος Υπεύθυνος Προγράμματος στο Ίδρυμα Bill and Melinda Gates
και επικεφαλής του Γραφείου Ανάπτυξης Εμβολίων στο Γερμανικό Κέντρο Έρευνας
Λοιμώξεων στην Κολωνία, είχε προειδοποιήσει για τις συνέπειες του Covid-19 και
του μαζικού εμβολιασμού, με κύριο μέλημά του μη τυχόν προκληθεί ιική
ανοσολογική διαφυγή και εμφανιστούν μολυσματικές μεταλλαγμένες παραλλαγές
ανθεκτικές στα εμβόλια [241]. Σε πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε ότι «Από την
αρχή, μόλις κατάλαβα ότι ο σκοπός ήταν να γίνουν μαζικές εκστρατείες
εμβολιασμού… σε… όλες τις ηλικιακές ομάδες… με ένα εμβόλιο… το οποίο δεν
μπορεί να αποτρέψει τη μετάδοση του ιού, μου έγινε αρκετά σαφές με βάση
κάποιες βασικές αρχές της ανοσολογίας και της εξελικτικής βιολογίας, ότι αυτό που
θα κάναμε στην πραγματικότητα είναι να προκαλέσουμε ανοσολογική διαφυγή…
αναπαράγουμε παραλλαγές που έχουν υψηλό επίπεδο αντίστασης στα αντισώματα
του εμβολίου» [242]. Στην πραγματικότητα, μια πρόσφατη διεξοδική μελέτη στο
Journal of Physical Chemistry αναφέρει ότι «η εμφάνιση και η συχνότητα των
ανθεκτικών στα εμβόλια μεταλλάξεων συσχετίζεται έντονα με τα ποσοστά
εμβολιασμού στην Ευρώπη και την Αμερική» [243]. Το παραπάνω σενάριο
εκδηλώθηκε με την εμφάνιση του ανθεκτικού στο εμβόλιο στελέχους Omicron, το
οποίο στην πραγματικότητα εμφανίζει χαμηλότερη λοιμογόνο δράση, με εξαιρετικά
ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα, όπως πονόλαιμος, κούραση και
πονοκέφαλο, όπως επιβεβαίωσε η Dr. Angelique Coetzee, Πρόεδρος της
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Νοτιοαφρικανικής Ιατρικής Ένωσης [244].
Η παραλλαγή Omicron (B.1.1.529) καταγράφηκε αρχικά σε τέσσερα άτομα στη
Μποτσουάνα στις 22 Νοεμβρίου 2021, τα οποία είχαν όλα εμβολιαστεί πλήρως για
τον Covid-19 όπως επιβεβαιώθηκε από τον Dr. K. Masupu, τον συντονιστή της
Προεδρικής Ομάδας δράσης της Μποτσουάνα για τον Covid-19 [245]. Επιπλέον, το
Δίκτυο Γονιδιωματικής Παρακολούθησης για τη Νότια Αφρική, στις 24 Νοεμβρίου
ανέφερε αυτή τη νέα παραλλαγή του SARS-Cov-2/Covid-19 από δείγματα που είχαν
συλλεχθεί 10 ημέρες νωρίτερα [246]. Αυτή η πέμπτη παραλλαγή ανησυχίας (VOC)
χαρακτηρίστηκε ως Omicron από τον Π.Ο.Υ στις 26 Νοεμβρίου 2021 [247]. Ποια
ήταν ακριβώς η σοβαρότητα της Omicron;
Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη με τίτλο «Πρώιμη αξιολόγηση της κλινικής βαρύτητας
της παραλλαγής Omicron SARS-CoV-2 στη Νότια Αφρική», η Omicron έχει 80%
χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας στη Νότια Αφρική [248-249]. Αυτό συμφωνεί με τα
ευρήματα της Dr. Angelique Coetzee, η οποία δηλώνει «Αυτό που βλέπουμε κλινικά
στη Νότια Αφρική… και θυμηθείτε ότι ασκώ ιατρική στο επίκεντρο όλου αυτού …
είναι εξαιρετικά ήπιο, για εμάς [αυτά είναι] ήπιες περιπτώσεις. Δεν έχουμε κάνει
εισαγωγή [σε νοσοκομείο] σε κανέναν, έχω μιλήσει με άλλους συναδέλφους μου και
μεταφέρουν την ίδια εικόνα». [250]. Επιπλέον, δεδομένα που προέρχονται από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins [82] δείχνουν ότι,
παρά την αύξηση του αριθμού των νέων «θετικών» κρουσμάτων Covid-19 στη Νότια
Αφρική (Εικόνα 18α) από 11 ανά εκατομμύριο στις 24 Νοεμβρίου 2021, σε 390 ανά
εκατομμύριο στις 17 Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 35 φορές), δεν υπάρχει ανάλογη
αύξηση στους θανάτους [83] (Εικόνα 18β). Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε επίσης
στις γειτονικές χώρες της Νότιας Αφρικής, τη Ναμίμπια και τη Ζιμπάμπουε (Εικόνα
18).
(α)

Ανίχνευση του Covid-19
Παραλλαγή Όμικρον
(24 Νοε 2021)
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(β)
Ανίχνευση του Covid-19
Παραλλαγή Όμικρον
(24 Νοε 2021)

Εικόνα 18 - Νέα ημερήσια επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 και θάνατοι ανά
εκατομμύριο στη Νότια Αφρική, τη Ναμίμπια και τη Ζιμπάμπουε από τις 19 Ιουλίου 2021
έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. (α) Μπορεί να παρατηρηθεί μια δραματική αύξηση των
ημερήσιων «θετικών κρουσμάτων» Covid-19 μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Omicron
(24 Νοεμβρίου 2021) στη Νότια Αφρική, Ναμίμπια και Ζιμπάμπουε. (β) Ωστόσο, ο αριθμός
των επιβεβαιωμένων νέων θανάτων από Covid-19 στις παραπάνω χώρες, μετά τον
εντοπισμό της παραλλαγής Omicron παραμένει σταθερός και δεν συμβαδίζει με την αύξηση
των κρουσμάτων [83].

Η επόμενη ερώτηση που φυσικά ακολουθεί είναι εάν η παραλλαγή Omicron του
Covid-19 επικρατεί σε εμβολιασμένα ή μη εμβολιασμένα άτομα. Μάλιστα, από τις
10 Δεκεμβρίου 2021 το CDC ανέφερε ότι, από τις 43 περιπτώσεις Covid-19 που
αποδίδονται στην παραλλαγή Omicron στις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 (79%)
αφορούσαν πλήρως εμβολιασμένα άτομα [251]. Επιπλέον, σε μια ολοκληρωμένη
μελέτη της Δανίας από το Statens Serum Institut (SSI) με τίτλο «Κατάσταση της
παραλαγής Omicron στη Δανία», που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021 [252]
βρέθηκε ότι σε σύνολο 17.767 περιπτώσεων της παραλλαγής Omicron που
καταγράφηκαν στη Δανία, μόνο το 8,5% ήταν μη εμβολιασμένοι, με το υπόλοιπο
91,5% των ατόμων να είναι εμβολιασμένοι (79,1% πλήρως εμβολιασμένοι με δύο
δόσεις, 10,6% με τρεις δόσεις και 1,8% με μία δόση). Επομένως, εάν είστε πλήρως
εμβολιασμένοι, έχετε εννέα φορές περισσότερες πιθανότητες να μολυνθείτε με την
παραλλαγή Omicron σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους σύμφωνα με την
παραπάνω μελέτη (Εικόνα 19). Επιπλέον, σε μια πρόσφατη Περίληψη που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet [253], τα αυξημένα ποσοστά εμβολιασμού
αντιστοιχούν σε αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 τόσο στη Γερμανία σύμφωνα με
το Robert Koch-Institut [254] όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την
υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου [255]. Στην τελευταία
μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ της εβδομάδας 39 και 42 του 2021
(Οκτώβριος), αναφέρθηκαν συνολικά 100.160 περιπτώσεις Covid-19 μεταξύ πολιτών
60 ετών και άνω, από τις οποίες 89.821 εμφανίστηκαν μεταξύ των πλήρως
εμβολιασμένων (89,7%) και 3.395 μεταξύ των μη εμβολιασμένων (3,45%).
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% των ατόμων που βρέθηκαν θετικά στην παραλλαγή Omicron Covid-19
μη
εμβολιασμένο

Πλήρως εμβολιασμένος
(Δύο δόσεις)

Επανεμβολιασμέν
(Τρεις δόσεις)

Μερικώς
εμβολιασμένος
(Μία δόση)

Εικόνα 19 – Κατάσταση εμβολιασμού ατόμων που έχουν ταξινομηθεί ως θετικά στην
παραλλαγή Omicron του Covid-19. Το γράφημα δείχνει το % των ατόμων (ηλικίας άνω των
12 ετών) που κατηγοριοποιήθηκαν κατά κατάσταση εμβολιασμού, τα οποία έχουν βγει
θετικά στην παραλλαγή Omicron του Covid-19. Τα δεδομένα έχουν ληφθεί από το Statens
Serum Institut (SSI) στη Δανία από μια μελέτη με τίτλο «Status of the SARS-CoV-2 variant
Omicron in Denmark» [252] που έκανε έλεγχο για περιπτώσεις Omicron από τις 22
Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου και βρέθηκαν συνολικά 17.767 περιπτώσεις της
παραλλαγής.

Παρά τη χαμηλή μολυσματικότητα, τα σχετικά ήπια συμπτώματα της Omicron που
μοιάζουν με κρυολόγημα [83, 244, 248-250] και το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν
πολλαπλά επιστημονικά στοιχεία σε έγκριτα περιοδικά ότι η αύξηση στα ποσοστά
εμβολιασμού για τον Covid-19 συμβαδίζει τόσο με την αύξηση των κρουσμάτων
Covid-19 όσο και των θανάτων από Covid-19 (83, 161-168), οι εθνικές κυβερνήσεις
έχουν θεσπίσει μέτρα που εισάγουν διακρίσεις και διαχωρισμό για τα μη
εμβολιασμένα άτομα. Αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην κοινωνία και την
απασχόληση, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού lockdown για μη εμβολιασμένους
στην Αυστρία [256], την αναστολή εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες και σε χώρες σε όλο τον κόσμο που αρνήθηκαν το «εμβόλιο» για
τον Covid-19 [257-260], οικονομικά πρόστιμα στην Ελλάδα για τους συνταξιούχους
που αρνούνται το «εμβόλιο» για τον Covid-19 [261] καθώς και την εφαρμογή ενός
παγκόσμιου διαβατηρίου εμβολίων [262], με ταξιδιωτικούς περιορισμούς για
όσους δεν έχουν εμβολιαστεί [263].

Πιθανές επερχόμενες πανδημίες μετά το παγκόσμιο πρόγραμμα
εμβολιασμού για το Covid-19: ο ιός Marburg;
Ο Gavi, the Global Vaccine Alliance (Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια) με κύριο
ευεργέτη το ίδρυμα Bill and Melinda Gates, δήλωσε ότι η επόμενη παγκόσμια
πανδημία μπορεί να οφείλεται στον ιό Marburg [264]. Η καθηγήτρια Dolores Cahill,
μόνιμη καθηγήτρια στην Ανοσολογία και τη Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο
45

του Δουβλίνου και ο Χημικός Μηχανικός και επαγγελματίας υγείας, Kieran
Morrissey, έχουν επίσης προειδοποιήσει για την επόμενη προγραμματισμένη
«πανδημία» του ιού Marburg [265-266]. Σύμφωνα με αυτούς, ο ιός Marburg, θα
χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για την απόκρυψη μιας επερχόμενης πανδημίας
βλαβών που προκαλούνται από το «εμβόλιο» για τον Covid-19 τα οποία μοιάζουν
με τα συμπτώματα του αιμορραγικού πυρετού, όπως η ακατάσχετη αιμορραγία και
οι εκτεταμένοι θρόμβοι αίματος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία από τις κύριες παθολογίες που προκύπτει μετά τον
εμβολιασμό με το «εμβόλιο» για τον Covid-19/SARS-Cov2 είναι η μη φυσιολογική
πήξη του αίματος/θρόμβωση. Για παράδειγμα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα
(21.1.2021) που εισήχθησαν στο VAERS για τα «εμβόλια» κατά του Covid-19 τους
τελευταίους 13 μήνες, απαριθμούν 18.354 περιπτώσεις θρόμβωσης (θρόμβοι
αίματος), που είχαν ως αποτέλεσμα 862 θανάτους, 1288 μόνιμες αναπηρίες και
3.569 απειλητικά για τη ζωή συμβάντα [117-118, 267-268]. Αντίθετα, όλα τα
εμβόλια τα τελευταία 30 χρόνια, καταγράφουν 509 περιπτώσεις θρόμβωσης
(θρόμβοι αίματος), με αποτέλεσμα 18 θανάτους, 68 μόνιμες αναπηρίες και 115
απειλητικά για τη ζωή συμβάντα [117-118, 267-268]. Έτσι, τους τελευταίους 13
μήνες μετά το πειραματικό «εμβόλιο» για τον Covid-19/SARS-Cov2, υπήρξαν 36
φορές περισσότερα κρούσματα θρόμβων αίματος και 48 φορές περισσότεροι
θάνατοι από θρόμβους αίματος σε σχέση με τις περιπτώσεις και θανάτους λόγω
θρόμβων από όλα τα άλλα εμβόλια των τελευταίων 30 ετών.

Κάθοδος στην Ιατρική Τυραννία και μια ολοκληρωτική κοινωνία
σύμφωνα με τον Dr. Michael Yeadon (πρώην Αντιπρόεδρος της Pfizer)
Σύμφωνα με τον Dr. Michael Yeadon, η κήρυξη της «πανδημίας» του Covid-19 από
τον Π.Ο.Υ είχε ως αποτέλεσμα τον μαζικό οικονομικό, πολιτικό, ιατρικό και
κοινωνικό έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού από παγκόσμιους οργανισμούς όπως
ο Π.Ο.Υ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με την επακόλουθη συγκέντρωση
εξουσίας και τον έλεγχο των υποτελών εθνικών κυβερνήσεων.
Ο Dr. Michael Yeadon δηλώνει ότι, επί του παρόντος, βρισκόμαστε στη Φάση 4 μιας
καθόδου προς την παγκόσμια τυραννία και δυστοπία (Ιούνιος 2021- Οκτώβριος 2021)
που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα [269]:
• Επιβολή πάσου εμβολιασμού για επιβράβευση των εμβολιασμένων και τιμωρία
αυτών που αντιστέκονται.
• Δημιουργία συστήματος απαρτχάιντ των προνομιούχων εμβολιασμένων κατά των
μη εμβολιασμένων, των οποίων οι ελευθερίες έχουν περιοριστεί.
• Αφαίρεση του δικαιώματος εργασίας ή σπουδών από τους μη εμβολιασμένους
• Στέρηση βασικών υπηρεσιών σε μη εμβολιασμένους
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• Επιβολή πληρωμών τεστ αντιγόνου/PCR σε μη εμβολιασμένους.
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω περιορισμών είναι η αποθάρρυνση και
η εξαθλίωση ενός πληθυσμού που αντιστέκεται και δεν υπακούει στις κυβερνητικές
και παγκόσμιες εντολές παράνομων «εμβολίων», η επιβολή περαιτέρω δρακόντειων
στρατιωτικών νόμων (Φάση 5) και η «μεγάλη επαναφορά» (Φάση 6) όπως
υποστηρίζεται από τον Claus Schwab, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την
Ομάδα του Νταβός [270-271]. Ως επακόλουθο, σύμφωνα με τον Dr. Michael Yeadon
(Νοέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022), θα ακολουθήσει ο απόλυτος έλεγχος ενός
υποτελούς και συμβιβασμένου πληθυσμού. Ένα πιθανό σενάριο που υποστήριξε το
Ίδρυμα Ροκφέλερ το 2010 με το όνομα «Operation Lockstep», οραματίζεται μια
παγκόσμια πανδημία που θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για «έναν κόσμο
αυστηρότερης κυβέρνησης από πάνω προς τα κάτω και πιο αυταρχικής ηγεσίας»
[272].

Καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Παραβιάσεις του
Κώδικα της Νυρεμβέργης και του Καταστατικού της Ρώμης
Πρόσφατα, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, υποβλήθηκε καταγγελία στο Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο (ICC) στο γραφείο του εισαγγελέα [273] στη Χάγη της Ολλανδίας από μια
ομάδα δικηγόρων, ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιστημόνων στο
Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων:
• Hannah Rose – Δικηγόρος και ακτιβίστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Dr Michael Yeadon (PhD στην αναπνευστική Φαρμακολογία και πρώην
αντιπρόεδρος αλλεργιών και αναπνευστικού στην Pfizer)
• Piers Corbyn (Αστροφυσικός και ακτιβιστής)
• Mark Sexton (Συνταξιούχος αστυνομικός)
• John O’Loony – Διευθυντής κηδειών και ακτιβιστής
• Johnny McStay – Ακτιβιστής
• Louise Shotbolt – Νοσηλεύτρια και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η ποινική καταγγελία απήγγειλε κατηγορίες για «όσους ευθύνονται για πολυάριθμες
παραβιάσεις του Κώδικα της Νυρεμβέργης, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα επιθετικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο,
αλλά δεν περιορίζονται σε άτομα σε αυτές τις χώρες.
Τα άτομα που καλούνται να λογοδοτήσουν για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου
(Κώδικας της Νυρεμβέργης και Καταστατικό της Συνθήκης της Ρώμης, άρθρο 15.1
και 53), περιλαμβάνουν:
•Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου: Boris Johnson
• Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας: Matthew Hancock
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• Γενικός Διευθυντής του Π.Ο.Υ: Τedros Αdanhom Ghebreyesus
• Συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates: Bill Gates
• Συμπρόεδρος του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates: Melinda Gates
• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer: Albert Bourla
• Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca: Stephane Bancel
• Διευθύνων Σύμβουλος της Moderna: Pascal Soriot
• Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson: Alex Gorsky
• Πρόεδρος του Ιδρύματος Rockefeller: Dr Rajiv Shah
• Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID): Dr
Anthony Fauci
• Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ: Klaus Schwab
• Πρόεδρος της EcoHealth Alliance: Dr Peter Daszack
Ο φάκελος που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία και τεκμηρίωση:
• Τα «εμβόλια» κατά του κορωνοϊού είναι επί του παρόντος πειραματικά στη Φάση III
των κλινικών δοκιμών, οι οποίες πρόκειται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2023.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα μακροπρόθεσμα δεδομένα ασφάλειας.
• Τα «εμβόλια» κατά του Covid-19, όπως περιγράφονται από τους κατασκευαστές
τους, δεν είναι όντως εμβόλια και μπορούν να ταξινομηθούν ως πειραματικές
ενέσεις κατά του Covid-19 (που αλλοιώνουν τη φυσιολογία σας λόγω της
παραγωγής της τοξικής πρωτεΐνης ακίδας). Στην πραγματικότητα, ο ορισμός του
εμβολίου άλλαξε ειδικά τον Φεβρουάριο του 2020 ως αποτέλεσμα της εισαγωγής
της ένεσης για τον Covid-19 παγκοσμίως τον Φεβρουάριο του 2020, η οποία
τροποποιήθηκε στο λεξικό Merriam-Webster για να συμπεριλαμβάνει
χαρακτηριστικά της ένεσης mRNA κατά του COVID-19.
• Η κακή χρήση του τεστ PCR (που δεν μπορεί να ανιχνεύσει ενεργή ιογενή
λοίμωξη) για τη διάγνωση ασυμπτωματικών ατόμων με Covid-19.
• Η εργαστηριακή ανάπτυξη του SARS-CoV2/Covid-19 στο Ινστιτούτο Ιολογίας της
Wuhan στην Κίνα, χρησιμοποιώντας την έρευνα κέρδους λειτουργίας (Gain of
Function) που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) και τον Dr.
Anthony Fauci.
• Αίτημα για πλήρη διερεύνηση της συμπερίληψης υδροξειδίου του γραφενίου στα
εμβόλια Covid-19, καθώς και έρευνα για τον θάνατο του Dr. Andreas Noack, ο
οποίος βρέθηκε νεκρός ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων του. Ο Dr.
Noack εντόπισε παρουσία νανοδομών υδροξειδίου του γραφενίου στα πειραματικά
«εμβόλια» για τον Covid-19, οι οποίες λειτουργούν ως «ξυράφια» μέσα στις φλέβες
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των ληπτών «εμβολίων», κόβοντας τα αιμοφόρα αγγεία και προκαλώντας
εσωτερική αιμορραγία.
• Η εσφαλμένη ταξινόμηση θανάτων από γρίπη, πνευμονία, αναπνευστικές
ασθένειες και συννοσηρότητες ως θανάτοι από Covid-19 στα πιστοποιητικά
θανάτου, λόγω θετικού τεστ για Covid-19 έως και 28 ημέρες πριν από το θάνατο.
Μάλιστα, διαπιστώθηκε, μέσω αιτήματος για την Ελευθερία της Πληροφορίας ότι,
μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, ο συνολικός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με
τον Covid-19 στην Αγγλία και την Ουαλία χωρίς συνυπάρχουσες ασθένειες ήταν
4.476 σε σύνολο 49.607 θανάτων από Covid-19 αντιπροσωπεύοντας μόνο το 9% των
συνολικών θανάτων που ταξινομήθηκαν ως θάνατοι λόγω Covid-19.
• Η αναποτελεσματικότητα των μασκών προσώπου και η επικίνδυνη επίδρασή τους
στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης υποξείας και
υπερκαπνίας, καθώς και της επανεισπνοής μολυσμένου αέρα με υψηλό CO2 και
χαμηλό O2, που θέτει σε κίνδυνο τη φυσική ομοιόσταση του σώματος, οδηγώντας σε
αυτοτοξικότητα και ανοσοκαταστολή.
• Η καταστολή των θεραπειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Covid19, όπως η υδροξυχλωροκίνη, η ιβερμεκτίνη και η εισπνεόμενη βουδεσονίδη, από
τις οποίες όλες έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές πρώιμες θεραπείες
κατά του Covid-19 σε πολλές μελέτες. Πράγματι, οι αιτούντες ανέφεραν ότι «η
καταστολή ασφαλών και αποτελεσματικών εναλλακτικών θεραπειών για τον Covid19 ισοδυναμεί με δολοφονία και δικαιολογεί πλήρη έρευνα από το δικαστήριο».
• Από την έναρξη της «Πανδημίας» του Covid-19, η μεγάλη τεχνολογία και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, το Facebook και το YouTube εμποδίζουν
όποια πληροφορία σχετικά με τον κορωνοϊό αντιβαίνει τυχόν συστάσεις του Π.Ο.Υ.
Για παράδειγμα, οι στατιστικές για την υγεία και η κριτική αναφορά στην επίσημη
κυβερνητική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Covid-19, οδήγησαν την
Κυβέρνηση να περιορίσει την ελευθερία του λόγου, κλείνοντας ιστότοπους και
βγάζοντας εκτός πλατφόρμων τις αντίθετες φωνές, όπως του Dr. Robert Malone,
εφευρέτη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα «εμβόλια» mRNA, ο οποίος
ασκεί κριτική για τα «εμβόλια» κατά του Covid-19 .
Οι αιτούντες παρέχουν επιπλέον στοιχεία και αποδείξεις ότι η Κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με Υπουργούς και υπαλλήλους υγείας, παραβίασαν τις
αρχές του διεθνώς αναγνωρισμένου Κώδικα της Νυρεμβέργης. Στην
πραγματικότητα, με βάση τη νομική τους υποχρέωση (Opinio juris sive necessitatis),
οι γιατροί, οι κατασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων, οι ερευνητές επιστήμονες
και το ιατρικό προσωπικό, εάν αποκαλυφθεί να παραβιάζουν οποιονδήποτε Κώδικα
της Νυρεμβέργης, αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.

1. Ενημερωμένη συναίνεση όσων συμμετέχουν σε ιατρικό πείραμα μετά από ενημέρωση
του λήπτη του ιατρικού πειράματος
Είναι

ισχυρισμός των αιτούντων

ότι
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δεν

παρασχέθηκε

ενημερωμένη

συγκατάθεση στους λήπτες των πειραματικών «εμβολίων» για τον Covid-19 ότι
συμμετείχαν σε μια πειραματική ιατρική διαδικασία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως
«γενετικό ιατρικό πείραμα». Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η έγχυση
«εμβολίων» τεχνολογίας mRNA δοκιμάζεται στον παγκόσμιο πληθυσμό.
Υποστηρίζουν επίσης ότι, όσοι έλαβαν το «εμβόλιο» για τον Covid-19, δεν
ενημερώθηκαν προηγουμένως για την ύπαρξη πιο ασφαλών και αποτελεσματικών
θεραπειών για την αντιμετώπιση του Covid19, όπως η ιβερμεκτίνη και η
υδροξυχλωροκίνη.
2. Το πείραμα θα διεξαχθεί για την αποφυγή ταλαιπωρίας ή σωματικού
τραυματισμού.
Οι αιτούντες υποστηρίζουν την υπόθεση με ήδη τεκμηριωμένα στοιχεία ότι τα
πειραματικά «εμβόλια» για τον Covid-19 έχουν προκαλέσει θάνατο, καθώς και
μακροχρόνιες παρενέργειες και μόνιμη βλάβη μετά τη χορήγηση του «εμβολίου».
Αυτή η υπόθεση μπορεί να επαληθευτεί από επίσημες βάσεις δεδομένων που
καταγράφουν παρενέργειες από εμβόλια, όπως η αναφορά κίτρινης κάρτας του
Ηνωμένου Βασιλείου, η EudraVigilance (στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και το VAERS (στις
Ηνωμένες Πολιτείες). Πράγματι, στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 24 Νοεμβρίου 2021,
έχουν αναφερθεί συνολικά 395.049 ανεπιθύμητες ενέργειες στο σύστημα κίτρινης
κάρτας, 136.582 (34,6%) για το «εμβόλιο» της Pfizer, 238.086 της AstraZeneca
(60,3%), 19.101 για της Moderna (4,8%) και 1.280 (0,3%) που δεν προσδιορίζεται η
κατασκευάστρια εταιρεία.
3. Το πείραμα δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι θα
επέλθει θάνατος ή βλάβη.
Επιπλέον, στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS) έχουν καταγράψει τα
ακόλουθα μεταξύ 2 Ιανουαρίου 2021 και 2 Ιουλίου 2021 [274]: 18.653 θάνατοι εντός
21 ημερών από την πρώτη δόση «εμβολίου» κατά του Covid – 4.388, (23,5%) από
αυτούς σχετίζονται με τον ιό Covid-19. 73.822 θάνατοι 21 ή περισσότερες ημέρες
μετά την πρώτη δόση – 7.289 (9,9%) από αυτούς σχετίζονται με τον ιό Covid-19,
11.652 θάνατοι εντός 21 ημερών από τη δεύτερη δόση – 182 (1,6%) σχετίζονται τον ιό
Covid- 19 και 57.721 θάνατοι 21 ημέρες ή περισσότερες μετά τη δεύτερη δόση – 458
(0,8%) από αυτούς σχετίζονταν με τον Covid-19.
Μάλιστα, από τους συνολικά 214.701 θανάτους που ταξινομήθηκαν ως μη Covid-19
θάνατοι από τις 2 Ιανουαρίου 2021 έως τις 2 Ιουλίου 2021, συνολικά 149.531 θάνατοι
(69,6%) ήταν «εμβολιασμένων» ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι εάν εμβολιαστήκατε με
την πειραματική ένεση για τον Covid-19, έχετε 2,29 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα
να πεθάνετε μετά τον εμβολιασμό μέσα σε μια περίοδο έξι μηνών (Εικόνα 20).
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% των θανάτων εκτός Covid-19
Θάνατοι εντός 21 ημερών από την πρώτη δόση

Μη εμβολιασμένος

Θάνατοι 21 ημέρες ή περισσότερες μετά την πρώτη δόση
Θάνατοι εντός 21 ημερών από τη δεύτερη δόση
Θάνατοι 21 ημέρες ή περισσότερες μετά τη δεύτερη δόση

Εικόνα 20 – Κατάσταση εμβολιασμού θανάτων μη Covid-19 στην Αγγλία από τις 2
Ιανουαρίου 2021 έως τις 2 Ιουλίου 2021. Δεδομένα από το ONS συγκεντρώθηκαν από την
Αγγλία τους πρώτους έξι μήνες του 2021, που δείχνουν το ποσοστό των θανάτων εκτός
Covid-19 κατά κατάσταση εμβολιασμού. Η κατηγορία των εμβολιασμένων, η οποία
αντιπροσωπεύει το 69,6% των συνολικών θανάτων, έχει υποδιαιρεθεί σε τέσσερις
υποκατηγορίες: Θάνατοι εντός 21 ημερών από την πρώτη δόση (6,6% του συνόλου), Θάνατοι
21 ημέρες ή περισσότερες μετά την πρώτη δόση (31% του συνόλου), Θάνατοι εντός 21
ημερών από τη δεύτερη δόση (5,3%), Θάνατοι 21 ημέρες ή περισσότερες μετά τη δεύτερη
δόση (26,7%) [274].

Σύμφωνα με τους αιτούντες, με βάση τα προαναφερθέντα στατιστικά υπάρχουν
περισσότερα από άφθονα στοιχεία ότι ο θάνατος ή η βλάβη μετά τη χορήγηση του
πειραματικού «εμβολίου» για τον Covid-19 συμβαίνει σε μαζική κλίμακα, συνεπώς
δεν υπάρχει ιατρική ή επιστημονική βάση για τη συνέχιση αυτής της ιατρικής
διαδικασίας. Επομένως, σύμφωνα με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, «το άτομο που
είναι υπεύθυνο για το πείραμα, πρέπει να είναι προετοιμασμένο να τερματίσει το
πείραμα σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν έχει πιθανή αιτία να πιστεύει ότι θα
προκαλέσει βλάβη, αναπηρία ή θάνατο του συμμετέχοντος στο πείραμα».
Οι αιτούντες παρέχουν επίσης ουσιαστικά στοιχεία και τεκμηρίωση ότι η κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου, οι υπουργοί και οι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν
παραβιάσει πολλές πτυχές του Καταστατικού της Ρώμης, συμπεριλαμβανομένου
του άρθρου 7 (εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας), του άρθρου 8 (εγκλήματα
πολέμου) και του άρθρου 8, 3 – Εγκλήματα επιθετικής πολιτικής. Πλήρεις
λεπτομέρειες και τεκμηρίωση σχετικά με παραβιάσεις του Καταστατικού της Ρώμης
βρίσκονται στις σελίδες 20-33 στο προαναφερθέν έγγραφο που κατατέθηκε στο
ΔΠΔ στις 6 Δεκεμβρίου 2021. Με βάση όλα τα στοιχεία που συγκέντρωσαν, οι
αιτούντες ζήτησαν την έναρξη έρευνας και αναφέρουν ότι « Είναι εξαιρετικά επείγον
το ΔΠΔ να λάβει άμεσα μέτρα, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, για να σταματήσει την
εξάπλωση των εμβολιασμών κατά του Covid, την εισαγωγή παράνομων διαβατηρίων
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εμβολιασμού και όλους τους άλλους τύπους αθέμιτου πολέμου που αναφέρονται
στο παρόν και διεξάγονται επί του παρόντος εναντίον του λαού του Ηνωμένου
Βασιλείου μέσω ΑΜΕΣΗΣ δικαστικής διαταγής» (σελίδα 37, Καταγγελία στο ΔΠΔ, 6
Δεκεμβρίου 2021). Μάλιστα, επειδή τα Αγγλικά δικαστήρια και η Αγγλική αστυνομία
δεν κατέγραψαν την παραπάνω ποινική υπόθεση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι
αιτούντες αναγκάστηκαν να υποβάλουν την ποινική τους υπόθεση στο ΔΠΔ, καθώς
το ΔΠΔ είναι αρμόδιο να «διώκει υποθέσεις μόνο όταν το Κράτος δεν επιθυμεί ή
δεν μπορεί πραγματικά να διεξαγάγει την έρευνα ή τη δίωξη (άρθρο 17,
παράγραφος 1, στοιχείο α). Το ΔΠΔ όντως αναγνώρισε την παραλαβή της υπόθεσης
και της έδωσε έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς στις 6 Δεκεμβρίου 2021 [275].

Διεθνείς απαντήσεις που αντιτίθενται στις εντολές «εμβολίασμού»
και στους περιορισμούς των πολιτικων ελευθερίων κατά την εποχή
του Covid-19
Έχουν δρομολογηθεί πολυάριθμα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιορισμών των
πολιτικών ελευθεριών και της εισαγωγής υποχρεωτικότητας «εμβολίων» στην
εποχή του Covid-19. Οι σύμβουλοι της JCVI (Κοινή Επιτροπή Εμβολιασμού και
Ανοσοποίησης) της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συνέστησαν τον
εμβολιασμό υγιών παιδιών ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών [276]. Προηγουμένως, η
MHRA (η ρυθμιστική υπηρεσία για φάρμακα και προϊόντα υγειονομικής
περίθαλψης) στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε λάβει μια προκαταρκτική αναφορά
κίτρινης κάρτας από την Dr Tess Lawrie, MBBCh, PhD, που απαιτούσε την άμεση
διακοπή του μαζικού εμβολιασμού κατά του Covid-19 τον Ιούνιο του 2021 [277].
Επιπλέον, στη Γερμανία η Ερευνητική Επιτροπή για τον Κορωνοϊό συγκεντρώνει επί
του παρόντος στοιχεία και μαρτυρίες από εκατοντάδες ανεξάρτητους Επιστήμονες,
Γιατρούς και Δικηγόρους κατά του Π.Ο.Υ, του CDC και των εθνικών κυβερνήσεων για
απάτη μεγάλης κλίμακας και παράνομη επιβολή πειραματικών εντολών
«εμβολιασμού» [3]. Η Ρουμανική κυβέρνηση είχε αναγκαστεί να κλείσει μεγάλο
αριθμό εμβολιαστικών κέντρων στη χώρα, λόγω της μη συμμόρφωσης του 70% των
πολιτών της που αρνήθηκαν να δεχτούν το «τρύπημα» [278]. Στη Σερβία η
Αστυνομική Ένωση εξέδωσε οδηγία στους πολίτες της να κινητοποιηθούν κατά του
υποχρεωτικού «εμβολιασμού» για τον Covid-19 ζητώντας την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συνταγματικού δικαίου [279].
Οι περιορισμοί στις πολιτικές ελευθερίες, την αυτονομία της υγείας και τις βασικές
ελευθερίες στην εποχή του Covid-19, οδήγησαν Γιατρούς, Επιστήμονες, Δικηγόρους
και Νοσηλευτές να σχηματίσουν ανεξάρτητους οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο, όπως οι Doctors for Covid Ethics [280], The German Coronavirus
Investigative Committee [281], τη Βρετανική Συμμαχία Νοσηλευτικής [282], η
Παγκόσμια Συμμαχία Γιατρών [283] και η Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας [284]. Η
Παγκόσμια Συμμαχία Ελευθερίας παρέχει μια παγκόσμια πλατφόρμα που συνδέει
διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών, των Επιστημόνων,
των Δικηγόρων και των αγωνιστών της ελευθερίας που ενδιαφέρονται για τη
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διατήρηση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [284].
Επιπλέον, ο Οργανισμός Προστασίας Υγείας των Παιδιών, με επικεφαλής τον Robert
F. Kennedy Junior [285], λειτουργεί για την προστασία των παιδιών από
πειραματικές ιατρικές πράξεις. Πρόσφατα, στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ο Dr. Sucharit
Bhakdi και ο καθηγητής Arne Burkhardt σε κοινή επιστολή ζήτησαν τη διακοπή του
διεθνούς προγράμματος «εμβολιασμών» κατά του Covid-19, αφού παρουσίασαν
αποδεδειγμένες αιτιάσεις «επαγόμενης από εμβόλια» παθολογίας μετά από
μεταθανάτια εξέταση 15 ατόμων [286]. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, έχει
υποβληθεί καταγγελία στο ΔΠΔ για παραβιάσεις του Κώδικα της Νυρεμβέργης και
του Καταστατικού της Ρώμης, με τη δικηγόρο Hannah Rose, τον Dr. Michael Yeadon
και τους συνεργάτες του να παρουσιάζουν εμπεριστατωμένα στοιχεία και
τεκμηρίωση μαζικών παραβιάσεων των πολιτικών ελευθεριών, της αυτονομίας της
υγείας και των θεμελιωδών ελευθεριών [273].
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Περαιτέρω πληροφορίες
Αγγλικά
-O Gareth Icke μιλάει με τον Dr Andrew Rallis σχετικά με την απάτη των τεστ
PCR και της ασυμπτωματικής μετάδοσης (bitchute.com)
https://nov3rd.news/watch?id=609e682a815f512a3c9b9e4a
https://www.bitchute.com/video/StuXh17nxYqb/
-Έκτακτη προειδοποίηση στα Κοινοβούλια της Βρετανίας, του Καναδά, της
Αυστραλία, της Ινδίας και της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (Συνέντευξη με
τους Dr. Robert Young και Dr. Andrew Rallis)
https://rumble.com/vhr63h-emergency-warning-to-the-british-canadian- australianindian-parliaments-and.html
-Αυτή τη στιγμή με τον Gareth Icke - "Αρκετά πια. Τα παιδιά δεν είναι ασπίδες για
τους αδύναμους ενήλικες"
Ο Gareth μιλάει με τους Dr Robert Young, Dr Andrew Rallis, Sir Julian Rose, Naomi Cook, John Mappin
και γονείς εφήβων εκθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με την κυκλοφορία των «εμβολίων» για παιδιά.

https://nov3rd.news/watch?id=613be2668a66021a765f81c8
Πλήρες βίντεο:
-Συνέντευξη με τον Gareth Icke για την τοξικότητα και τα κρυφά συστατικά της
πειραματικής ένεσης κατά του Covid-19.
https://www.dr-andrew-s-rallis.com/research-blog/page/2
-Η ομιλία του Andrew Rallis κατά της υποχρεωτικότητας και των αναστολών στους
υγειονομικούς. Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα, Ελλάδα, 6 Νοεμβρίου 2021 (στα Αγγλικά
με μετάφραση στα Ελληνικά)
https://www.youtube.com/watch?v=wSZnM0YtmIY

Ελληνικά
-Α. Ράλλης: Βλάβες στο αίμα από τα εμβόλια - Α. Λαμπρόπουλος "Στην Αιχμή του
Δόρατος" 08/09/2021
https://www.youtube.com/watch?v=XUfYWoHivz8&t=49s
-Ανδρέας Ράλλης: Yπάρχουν κρυφά #συστατικά στα #εμβόλια; - Στην Αιχμή
του Δόρατος - 25/8/2021
https://www.youtube.com/watch?v=7CI4Y4Js9wo&t=107s
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- [ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ] ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΥΦΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΜΒ0ΛlΑ; - LIVEGRTV - 28/10/2021
https://www.youtube.com/watch?v=5x2dMMEgsRU&t=10812s
Καλεσμένοι: Κωνσταντίνος Αρβανίτης (Διδάκτωρ Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)
Ανδρέας Ράλλης (Μοριακός Βιολόγος - King's College London και του Πανεπιστημίου
Stanford)
- Βιοχημική και Ανοσολογική Προσέγγιση Ιού - LIVEGRTV - 11/11/2021
https://www.youtube.com/watch?v=xhw8SS4BOpw&t=16483s
Καλεσμένοι: Ανδρέας Ράλλης (Μοριακός Βιολόγος - King's College London και του
Πανεπιστημίου Stanford), Αντώνης Πουλτουρτζίδης (Διαιτολόγος)
-[ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝDHMIΑ] ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Δρ. Α. ΡΑΛΛΗ - LIVEGRTV 17/1/2022
https://www.youtube.com/watch?v=-SCm9FOFpdw&t=20018s
Καλεσμένοι: Ανδρέας Ράλλης (Μοριακός Βιολόγος), Στάθης Ιωάννου (Ερ. Σταυρός),
Κωνσταντίνος Αρβανίτης (Διδάκτωρ Καρδιολογίας Παν. Αθηνών), Αντώνης Πουλτουρτζίδης
(Διατροφολόγος), Αντώνης Ιερωνυμάκης (Πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου), Όθωνας
Ιακωβίδης, Βίκυ Χαραλάμπους
Παρουσίαση εκπομπής: Τζέημς Σώντερς, Αλίνα Καμπά, Μελίσσα-Μαρία Ρούτη
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