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Η πανδημία της απάτης στο τεστ PCR για τη διάγνωση του Covid-19/SARS-
CoV-2 

Σε ένα παγκόσμιο κλίμα μαζικής λογοκρισίας, απόκρυψης μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, 
παραδοσιακών και ολιστικών θεραπειών που απειλούν τη μεγάλη φαρμακευτική ηγεμονία καθώς 
και την παραβίαση της προσωπικής ελευθερίας, είναι καθήκον μας ως ανεξάρτητοι και κριτικά 
σκεπτόμενοι επιστήμονες, γιατροί και υγείανομικοι να ενημερώσουμε με εκπαίδευση και παροχή 
ανοιχτού φόρουμ για θέματα που αφορούν την αυτονομία της υγείας. Από την κήρυξη της πανδημίας 
Covid-19 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) τον Μάρτιο 2020, πολλές ιατρικές-
ιπποκρατικές και επιστημονικές αρχές παραβιάζονται καθημερινά. Η μαζική RT- PCR/αντιγονική 
δοκιμή για «Covid-19» του παγκόσμιου πληθυσμού (βασισμένη σε ψευδή επιστημονική υπόθεση) 
έχει διευκολύνει το μαζικό εγκλεισμό υγιών «ασυμπτωματικών» ατόμων, την παραβίαση των 
πολιτικών ελευθεριών, την αυτονομία της υγείας, την οικονομική εξαθλίωση και τη θέσπιση 
αντισυνταγματικών και αντιδημοκρατικών νόμων έκτακτης ανάγκης από τις κρατικές κυβερνήσεις. 

 
Στην πραγματικότητα, ο αείμνηστος Kary Mullis, νικητής του βραβείου Νόμπελ και εφευρέτης της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) αναφέρθηκε ότι δήλωσε ότι 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 Δρ. Reiner 
Fuellmich, οι οποίοι παρέχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι το τεστ PCR δεν 
μπορεί να ανιχνεύσει μια ενεργό ιογενή λοίμωξη [2-3]. Επιπροσθέτως, και εγώ προσωπικά έχω 
αποστείλει μια επιστολή σε πολλά κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της 
Βρετανικής Βουλής των Κοινοτήτων και της Γερουσίας-Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία τους 
κοινοποιούσα τη μη εγκυρότητα της συγκεκριμένης μεθόδου [4-5]. Το αρχικό πρωτόκολλο ενίσχυσης 
RT-PCR κύκλου 40-50 του ΠΟΥ για την ανίχνευση του Covid-19/SARS-CoV-2 [6], το οποίο έχει 
εφαρμοστεί παγκοσμίως, είναι γνωστό ότι παράγει μεγάλο ποσοστό ψευδώς θετικών, καθώς γίνεται 
ενίσχυση μη μολυσματικών ιϊκών θραυσμάτων και γίνεται διασταυρούμενη αναγνώριση 
νουκλεοτιδίων από άλλους κοροναϊούς. Στην πραγματικότητα, ο Δρ. Fauci, Διευθυντής του Εθνικού 
Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ, δήλωσε: «Εάν έχετε ένα όριο κύκλου 35 
ή περισσότερο, οι πιθανότητες να είναι ικανό για πολλαπλασιασμό είναι ελάχιστες» [7]. Πιο 
σημαντικό, ο Δρ. Michael Yeadon (πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer) δηλώνει ότι «η πιθανότητα ένα 
φαινομενικά θετικό κρούσμα να είναι ψευδώς θετικό είναι μεταξύ 89 και 94 %, ή σχεδόν βέβαιο [8]». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ιός Covid-19 δεν έχει ακόμη απομονωθεί σε συστημική βάση, από την εμφάνιση της «πανδημίας» 
πριν από 18 μήνες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα χρυσού προτύπου που διατυπώθηκαν από τους 

Ο Δρ Reiner Fuellmich είναι ο επικεφαλής εισαγγελέας της Ερευνητικής 

Επιτροπής για τον Coronavirus, ο οποίος συγκεντρώνει στοιχεία για τα 

εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από τον ΠΟΥ, το CDC 

και τον όμιλο του Νταβός, με μια διεθνή κοινοπραξία εκατοντάδων ιατρών, 

δικηγόρων και επιστημόνων που καταθέτουν [3]. Στα επιστημονικά στοιχεία 

που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται: 1. Η δόλια χρήση του τεστ Drosten RT-

PCR (δεν μπορεί να ανιχνεύσει ενεργό ιογενή λοίμωξη προκειμένου να 

κηρυχθεί πανδημία και lockdown) 2. Η ψευδής έκδοση πιστοποιητικών 

θανάτου με αιτία θανάτου τον Covid-19, χωρίς να παρέχεται καμία ένδειξη 

ενεγού ιογενούς λοίμωξης (όπως απομόνωση του ιού ή ιϊκό φορτίο). 3. Η 

παράνομη χορήγηση πειραματικών ενέσεων covid-19 με εντολή του ΠΟΥ, των 

κρατικών κυβερνήσεων και των υποτελών υπηρεσιών υγείας, οι οποίες έχουν 

προκαλέσει χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως, με τις νεκροψίες να 

επιβεβαιώνουν τους θανάτους που προκαλούνται από το εμβόλιο covid-19. 

 

   



7 
 

Robert Koch και Friedrich Loeffler το 1884 για την επαλήθευση της μικροβιακής θεωρίας [9-10 ], και 
αργότερα βελτιώθηκε από τον «πατέρα της σύγχρονης ιολογίας» Thomas Milton Rivers το 1937 [11]. 
Για παράδειγμα, μετά από αίτημα του Καναδού Πολίτη Πάτρικ Κινγκ για απομονώσεις ιού SARS-
Cov2/Covid-19 από έναν άρρωστο άνθρωπο ξενιστή τον Μάιο του 2021, ο επαρχιακός επικεφαλής 
υγείας στην Αλμπέρτα Deena Hinshaw, δεν μπόρεσε να παράσχει τα υλικά στοιχεία [12]. Αυτό συνέβη 
και στην Ισπανία, όπου το υπουργείο Υγείας έχει αναγνωρίσει σε γραπτό έγγραφο ότι δεν έχει 
απομονωμένα στελέχη του ιού Covid-19, μετά από αναφορά προς το υπουργείο από την Ένωση 
Liberum and Biologists for Truth [13] όπως συνέβη στην περίπτωση Ιρλανδία όπου το Στέλεχος 
Υπηρεσιών Υγείας (HSE) απέτυχε να παράσχει αρχεία απομονώσεων ιών Covid19 [14]. Ισοδύναμα 
αιτήματα προς το Μασαχουσέτη, Υπουργείο Υγείας (DPH) στις ΗΠΑ από τη Ramola Dharmaraj για 
πληροφορίες σχετικά με απομονώσεις ιού της παραλλαγής δέλτα του Covid-19 οδήγησαν επίσης σε 
παρόμοια απάντηση από το DPH της Μασαχουσέτης δηλώνοντας ότι δεν έχουν τέτοιες πληροφορίες 
διαθέσιμες. Το Τμήμα δεν διαθέτει αρχεία που να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας» [15]. Στην 
πραγματικότητα, πάνω από 137 υγειονομικά, κυβερνητικά και επιστημονικά ινστιτούτα σε όλο τον 
κόσμο δεν έχουν κανένα αρχείο απομόνωσης και ταυτοποίησης του SARS-CoV-2 από έναν άνθρωπο 
ξενιστή [16]. 
 
Επιπλέον, η αποτυχία παροχής άμεσων αποδεικτικών στοιχείων για την κατάληξη ενός ανθρώπου 
από Covid-19 (χωρίς απομόνωση του ιού από τον ξενιστή και μέτρηση ιϊκού φορτίου) ενώ ως αιτία 
θανάτου καταγράφεται η λοίμωξη Covid-19 χωρίς τη διενέργεια νεκροψίας συνιστά απάτη. Αυτό το 
έγκλημα της ψευδούς έκδοσης πιστοποιητικών θανάτου με αναφερόμενη αιτία θανάτου «Covid-19», 
ειδικά για άτομα με πολλαπλές συννοσηρότητες, όπως πνευμονία, καρκίνος και αναπνευστικές 
ασθένειες, υπογραμμίζει περαιτέρω το μέγεθος της παγκόσμιας απάτης που διαπράττουν ο ΠΟΥ, οι 
κυβερνήσεις των κρατών και οι υποτελείς αυτών υπηρεσίες υγείας. 
 
Ο δημόσιος φόβος και η υστερία γύρω από την αντιληπτή πανδημία του Covid-19 έχουν ενισχυθεί σε 
μεγάλο βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντελώς δυσανάλογα σε σχέση με την πραγματική 
απειλή. Ο καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης του Πανεπιστημίου Stanford, ένας από τους κορυφαίους 
επιστήμονες παγκοσμίως, αναφέρει θνητότητα λόγω μόλυνσης (IFR) από τον Covid-19 μεταξύ 0,00% 
και 0,31%, ποσοστά παρόμοια με αυτά της εποχικής γρίπης (μέσο ποσοστό 0,05%). Αυτή η μελέτη 
δεν έχει διαδοθεί στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο του ΠΟΥ 
[17] και έχει αγνοηθεί από τον ΠΟΥ και τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι ευρέως γνωστό ότι ο 
ανθρώπινος πληθυσμός συνυπάρχει με κρύους κοροναϊούς σε όλη την εξέλιξη και υπάρχουν πολλές 
μελέτες που δείχνουν ότι μεγάλα ποσοστά του πληθυσμού διαθέτουν ήδη αντισώματα 
διασταυρούμενης αντίδρασης ικανά να αναγνωρίσουν το SARS-CoV-2 (Covid-19) λόγω 
προηγούμενης έκθεσης με τους κορονοϊούς του κοινού κρυολογήματος και δύνανται να αποκτήσουν 
φυσική ανοσία και στον Covid-19 [18-19]. 
 

Σωτήριες θεραπείες για τον «Covid-19/SARS-CoV-2» 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι ορισμένα θεραπευτικά σχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της Ιβερμεκτίνης, της ενδοφλέβιας χορήγησης βιταμίνης D, βιταμίνης C και 
ψευδαργύρου, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικά και σωτήρια για τους νοσηλευόμενους ασθενείς 
[20-26]. Στην πραγματικότητα, το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής απονεμήθηκε στους William 
Campbell και Satoshi Omura το 2015 για την ανακάλυψη της Ivermectin το 1975. Έκτοτε, η Ivermectin 
χρησιμοποιείται κυρίως ως αντιπαρασιτική θεραπεία, ωστόσο έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικός ως αντιιικός παράγοντας κατά της νόσου που σχετίζεται με τον Covid-
19 [20, 26-31] και εισήχθη στην Ινδία σε εθνική βάση τον Αύγουστο 2020 [31] και συνεστήθη από το 
NIH για τη θεραπεία του Covid-19 τον Ιούλιο 2020 [32]. Έπειτα από αυτό, οι καθημερινοί νέοι 
επιβεβαιωμένοι θάνατοι που σχετίζονται με τον covid-19 μειώθηκαν δραματικά μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου 2021. Δυστυχώς, μετά την κυκλοφορία του πειραματικού «εμβόλιου» covid-19 στην 
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Ινδία, ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τον Covid-19 αυξήθηκε εκθετικά (Εικόνα 1). Παρόλα 
αυτά, η συνεχιζόμενη χορήγηση της  Ιβερμεκτίνη στην ινδική επαρχία Uttar Pradesh (με πληθυσμό 
241 εκατομμύρια ανθρώπους) επέτρεψε σε κρατικούς αξιωματούχους της επαρχίας να δηλώσουν 
ότι είναι απαλλαγμένοι από Covid-19 από τον Σεπτέμβριο του 2021 [33-34] με μόνο το 5 % του 
πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί με το πειραματικό εμβόλιο covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επιπλέον, ο καθηγητής Didier Raoult, διευθυντής Λοιμωδών και Τροπικών Επειγόντων Νόσων στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Μασσαλίας (από το 2008) και ο Δρ. Vladimir Zelenko, οικογενειακός 
ιατρός στη Νέα Υόρκη με 20 χρόνια εμπειρίας  και τιμηθείς με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, 
Υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ και ιατρικός σύμβουλος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ), έσωσε χιλιάδες ασθενείς (~ 7000 άτομα) πάσχοντες από πνευμονία και ιογενείς λοιμώξεις 
του αναπνευστικού (που χαρακτηρίζονται υπό την ομπρέλα της «ασθένειας που σχετίζεται με το 
covid-19) με την πρώιμη χορήγηση συνδυασμένης αγωγής με υδροξυχλωροκίνη και ψευδαργύρου 
[36-39].  
 
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτές οι σωτήριες θεραπείες για τον Covid-19 έχουν αποσιωπηθεί και 
υπονομευθεί στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης από μη ιατρικό προσωπικό υπό την πίεση μεγάλων 
φαρμακευτικών συμφερόντων. Τον Φεβρουάριο του 2020 ιδρύθηκε μια νέα εταιρεία, η Surgisphere, 
με ειλημμένο από την αρχή σκοπό την αποτροπή της χρήσης υδροξυχλωροκίνη και της «επίσημης» 
αδειοδότησής της για τη λοίμωξη Covid-19. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2020 η Surgisphere 
απέσυρε δύο έγγραφα σε μια προσπάθεια να ακυρώσει τη χρήση της υδροξυχλωροκίνης ως 
αποτελεσματικής θεραπείας για το covid-19 παρέχοντας αλλοιωμένα επιστημονικά δεδομένα [40]. 
Ως αποτέλεσμα αυτής της δόλιας δράσης της, εντός ολίγων ημερών, φορείς δημόσιας υγείας, 
συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ και του MHRA, ανέθεσαν στους διοργανωτές κλινικών δοκιμών 

Εικόνα 1 – Ημερήσιοι θάνατοι που σχετίζονται με τον Covid19 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 κορυφώθηκε στους 0,8 θανάτους ανά εκατομμύριο, ο οποίος στη συνέχεια 

μειώθηκε στο χαμηλό σημείο των 0,2 θανάτων ανά εκατομμύριο. Μετά την κυκλοφορία του εμβολίου 

σε εθνικό επίπεδο, τον Φεβρουάριο του 2021, υπήρξε μια δραματική αύξηση των θανάτων που 

σχετίζονται με τον Covid-19, φτάνοντας στο μέγιστο ανώτατο όριο των 1,4 θανάτων ανά εκατομμύριο 

(αύξηση 7 φορές) [35]. 
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υδροξυχλωροκίνης ως θεραπείας ή προφύλαξης για τον COVID-19 να αναστείλουν την εγγραφή νέων 
ασθενών στις μελέτες, ενώ η γαλλική κυβέρνηση ακύρωσε  προηγούμενο διάταγμα που επέτρεπε τη 
συνταγογράφηση του φαρμάκου σε ασθενείς που νοσηλεύονται με λοίμωξη από τον ιό [40]. Η 
προθυμία του ΠΟΥ, του MHRA και της γαλλικής κυβέρνησης να λάβουν μια εσπευσμένη πολιτική 
απόφαση, βασισμένη σε δόλια δεδομένα, απέτρεψε τη χρήση της υδροξυχλωροκίνης στους ασθενείς 
με Covid-19 και οδήγησε στη δραστική αύξηση των θανάτων από Covid-19 ενώ διευκόλυνε 
καταλυτικά την παράνομη εφαρμογή της επείγουσας χορήγησης του πειραματικού εμβολίου covid-
19 παγκοσμίως. 

 
Οι θάνατοι του πρωτοκόλλου τελικού σταδίου που ταξινομήθηκαν ως 
θάνατοι «Covid-19» 

Τον Μάιο του 2020 ο Δρ Anthony Fauci και η FDA ενέκριναν τη Ρεμντεσιβίρη για ευρεία χρήση 
έκτακτης ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θεραπεία ασθενών με Covid-19. Οι κλινικές μελέτες 
που ανέφερε για την αιτιολόγησή τους που δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine 
είχαν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας 53% στην ομάδα που έλαβε θεραπεία με 
Ρεμντεσιβίρη, Πίνακας 2 [41] και το φάρμακο αποσύρθηκε από τη μελέτη μετά από 6 μήνες ως 
αποτέλεσμα αυτού του ευρήματος [41]. Μια δεύτερη κλινική δοκιμή για τη θεραπεία ασθενών με 
Covid διαπίστωσε ότι το 23% υπέστη σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, με τις πιο συνηθισμένες να 
είναι η πολυοργανική ανεπάρκεια, το σηπτικό σοκ και η οξεία νεφρική βλάβη [42]. Επιπλέον, μια 
μελέτη στο έγκριτο περιοδικό Lancet, δεν έδειξε σημαντικό κλινικό όφελος από τη χορήγηση 
Ρεμντεσιβίρη σε ενήλικες με σοβαρό «Covid19». Η κλινική δοκιμή «διακόπηκε νωρίς λόγω 
ανεπιθύμητων ενεργειών σε 18 (12%) ασθενείς» [43]. Ωστόσο, το CMS που είναι υπεύθυνο για τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για ηλικιωμένους άνω των 65 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες 
δωροδοκούσε νοσοκομεία με μπόνους 20% [44-45], εάν επέλεγαν τη Ρεμντεσιβίρη  (ένα φάρμακο 
που είναι τοξικό, θανατηφόρο και προκαλεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια, σκοτώνοντας πάνω από το 
30% των ασθενών με «Covid-19» στις ΗΠΑ [46-47] αντί για άλλα ασφαλέστερα και 
αποτελεσματικότερα φάρμακα όπως της  Ιβερμεκτίνη [25-30, 33-34]. Τα πρωτόκολλα τέλους ζωής 
που υιοθετήθηκε από το CMS, συμπεριλαμβανομένου του αερισμού και της χορήγησης με 
Ρεμντεσιβίρη, οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους Αμερικανών και αντιπροσώπευε το 
μεγάλο ποσοστό θανάτων παγκοσμίως, τους οποίους η κυβέρνηση των ΗΠΑ ταξινόμησε ως θανάτους 
«Covid19». 

 
Επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο του 2020, ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ και το NHS 
ενέκριναν τη μιδαζολάμη ως αγωγή για τους ασθενείς τελικού σταδίου από Covid-19, η οποία 
χορηγήθηκε σε υψηλή δόση για να τερματιστεί η ζωή χιλιάδων ασθενών με «Covid-19», οι οποίοι στη 
συνέχεια καταχωρήθηκαν ως θάνατοι Covid-19 [48]. Η μιδαζολάμη είναι γνωστό ότι προκαλεί 
απειλητικά για τη ζωή αναπνευστικά προβλήματα [49-50] και η αυξημένη συνταγογράφησή της 
συνέπεσε με τις αυξήσεις θανάτων που παρατηρήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο του 2020 
και τον Ιανουάριο του 2021 από όλες τις αιτίες (συμπεριλαμβανομένου του Covid-19 – Εικόνα 2 [48, 
51- 53]). Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2020, εγκρίθηκαν 2 χρόνια προμήθειας του φαρμάκου 
μιδαζολάμη σε ασθενείς με «Covid-19» τελικού σταδίου σε διάστημα 9 μηνών. Αυτό αναφέρθηκε 
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 "Mass killer 
by Governmental Policy" [52-53] δηλώνοντας "Είναι ο ισχυρισμός μας ότι οι υπερβολικοί θάνατοι στο 
πρώτο κύμα προέκυψαν ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ακατάλληλης χρήσης φαρμάκων καταστολής του 
αναπνευστικού όπως η μιδαζολάμη…Έτσι συνέβησαν οι υπερβολικοί θάνατοι. ΔΕΝ οφείλονταν σε 
έναν νέο ιό, η απομόνωση του οποίου, σύμφωνα με τα μακροχρόνια πρότυπα, δεν έχει συμβεί ποτέ» 
[53]. 
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Φρικαλεότητες που προκαλούνται από μεγάλα φαρμακεία μέσω της 
εισαγωγής πειραματικών εμβολίων στην Αφρική και την Ινδία  

Είναι καλά αποδεδειγμένο ότι οι παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες δεν τηρούν τις ιπποκρατικές 
αρχές, με το πρώτο κανόνα να είναι «μην βλάπτεις» και έχουν μια τεράστια ιστορία ενορχήστρωσης 
φρικαλεοτήτων, για παράδειγμα, τη συνεργασία της Bayer με το ναζιστικό καθεστώς στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, διευκολύνοντας τις φρικαλεότητες κατά των ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα [54-
55]. Αυτή η μαζική παραβίαση της αυτονομίας της υγείας οδήγησε στον σχηματισμό 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 διαδικασίες [56-57]. Πιο πρόσφατα, η εφαρμογή 
πειραματικών προγραμμάτων εμβολίων στην Ινδία και την Αφρική, από τον Glaxo Smith Kline, το 
ίδρυμα Bill and Melinda Gates και συνεργαζόμενο μεγάλο φαρμακείο έχει οδηγήσει σε χιλιάδες 
επιπλοκές, στειρώσεις και θανάτους [58-62].  

Για παράδειγμα, το εμβόλιο Mosquirix στην Αφρική χορηγήθηκε σε περισσότερα από 700.000 παιδιά 
χωρίς ενημερωμένη συγκατάθεση [58-59] υπό το πρόσχημα μιας μεγάλης μελέτης, αγνοώντας 
δεδομένα από προηγούμενες κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε παιδιά που έδειξαν ότι το 
ποσοστό μηνιγγίτιδας σε αυτά που έλαβαν το εμβόλιο Mosquirix ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από 
εκείνους που δεν το έλαβαν, καθώς και αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικών κρουσμάτων ελονοσίας 
και διπλάσιος κίνδυνος θανάτου (από οποιαδήποτε αιτία) στα κορίτσια. Επιπλέον, η χορήγηση 
στελεχών εμβολίου πολιομυελίτιδας τύπου ΙΙ στην Αφρική σε χιλιάδες παιδιά, οδήγησε στην 
παράλυση παιδιών και στην εμφάνιση εκατοντάδων περιπτώσεων λοιμογόνου μορφής εμβολίου 
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            Θάνατοι εκτός Covid           Θάνατοι από Covid      Σύνολο θανάτων 
             (όλες οι αιτίες)   
 Υδροχλωρικό μιδαζολάμη  
  (Διανομή 10mg/2ml)   
 Εικόνα 2 – Θνησιμότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο από όλες τις αιτίες (συμπεριλαμβανομένου του 

Covid19) έναντι εθνικών συνταγών για μιδαζολάμη. Οι εθνικές συνταγές που εκδόθηκαν για το 
υδροχλωρικό μιδαζολάμη 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)[53] για άτομα σε οίκους ευγηρίας.   
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τύπου 2 πολιομυελίτιδας σε πολλές χώρες όπως το Σουδάν, το Τσαντ, την Αιθιοπία και τη Νιγηρία. 
[60-61]. Αυτή η μεγάλη πανδημία του ιού πολιομυελίτιδας τύπου 2 που προέρχεται από το εμβολίο 
πολιομυελίτιδας και η επανεισαγωγή του στην Αφρική [60-61] οδήγησε την κυβέρνηση στην Αιθιοπία 
να διατάξει την καταστροφή 57.000 φιαλιδίων από του στόματος εμβολίου πολιομυελίτιδας τύπου 
2 [61]. Το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας στην Ινδία οδήγησε στην 
παράλυση χιλιάδων ατόμων από το 2000-2017 [62]. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 640.000 
γυναίκες ανέπτυξαν οξεία χαλαρή παράλυση χωρίς πολιομυελίτιδα (NPAFP).  
 
Ως αποτέλεσμα των επιπλοκών και των θανάτων που προκλήθηκαν από το εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), που εφαρμόστηκε από το ίδρυμα Bill 
and Melinda Gates, συγκροτήθηκε κοινοβουλευτική ερευνητική επιτροπή το 2013 [63] στην Ινδία. 
Αυτή η έρευνα είχε ως στόχο να τεκμηριώσει τη βλάβη που προκλήθηκε από τη χορήγηση του 
εμβολίου για τον HPV, το οποίο είχε οδηγήσει σε μαζικές στειρώσεις, παράλυση και θανάτους Ινδών 
γυναικών. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας οδήγησαν στην απαγόρευση του ιδρύματος Bill and 
Melinda Gates και των σχετικών φαρμακευτικών εταιρειών να λειτουργούν στην ινδική επικράτεια. 
Πιο πρόσφατα, στην έκθεση κλινικών δοκιμών 6 μηνών της Pfizer για την πειραματική ένεση του 
covid-19, υπήρξαν 4 φορές περισσότερες καρδιακές προσβολές στην ομάδα θεραπείας από ό,τι στην 
ομάδα εικονικού φαρμάκου (placebo). Επίσης, αναφέρεται ότι η Maddie de Garay εμφάνισε μόνιμη 
παράλυση εφ' όρου ζωής ως αποτέλεσμα της πειραματικής δοκιμής του εμβολίου της Pfizer. Ωστόσο, 
αυτό δεν καταγράφηκε ούτε δημοσιοποιήθηκε, μεταξύ πολλών άλλων παρατυπιών και παραλείψεων 
που υποδηλώνουν εκτεταμένη απάτη στις περιορισμένες βραχυπρόθεσμες κλινικές δοκιμές που 
πραγματοποιήθηκαν από την Pfizer [64]. 
 

Το διεθνές δίκαιο και το πειραματικό εμβόλιο «covid-19» 

Η υποχρεωτική επιβολή πειραματικών εμβολίων Covid-19 από τον ΠΟΥ, τις εθνικές κυβερνήσεις και 
τις ελεγχόμενες υπηρεσίες υγείας σε παγκόσμια κλίμακα, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 
συνταγματικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο (συγκεκριμένα τον Κώδικα της Νυρεμβέργης 1947 και το 
άρθρο 33 – Τμήμα Δ της Σύμβασης της Γενεύης για προστατευόμενα πρόσωπα). Γνωρίζουμε τώρα 
από πολυάριθμες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο ότι τα άτομα που έχουν 
υποβληθεί σε εμβολιασμό με το πειραματικό εμβόλιο covid-19 παρουσιάζουν κυτταροτοξικότητα, 
θρομβώσεις και μη φυσιολογική συσσώρευση ερυθροκυττάρων με τη μορφή rouleaux (από τη 
γαλλική γλώσσα που σημαίνει κουλούρα), καθώς και αυξημένα επίπεδα D-dimer ενδεικτικό της 
έναρξης θρομβωτικής δραστηριότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αφού εμβολιάστηκαν 
με την πειραματική ένεση covid-19 έχουν υποστεί σοβαρή παθολογική βλάβη ως αποτέλεσμα της 
νόσου που προκαλείται από το εμβόλιο covid-19, η οποία περιλαμβάνει καρδιακή φλεγμονή 
(περικαρδίτιδα και μυοκαρδίτιδα), εκτεταμένη θρόμβωση, δυσλειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα, 
καρκινογένεση, αναπαραγωγικές διαταραχές και νευρολογική δυσλειτουργία. 

Οι θάνατοι που προκαλούνται από τα εμβόλια και οι σχετιζόμενες με αυτά σοβαρές νοσολογικές 
οντότητες αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως καταγράφεται στις επίσημες βάσεις δεδομένων της 
Ευρώπης (EudraVigilance) και των ΗΠΑ (Vaers/CDC), και ανέρχονται επί του παρόντος σε δεκάδες 
χιλιάδες και εκατομμύρια, αντίστοιχα, καταστάσεις που συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. 
Στις 6 Νοεμβρίου 2021 η EudraVigilance ανέφερε 29.934 νεκρούς και 2.804.900 ανεπιθύμητες 
ενέργειες (από τις οποίες το 46,77% είναι σοβαρές και απαιτούν νοσηλεία) [65-66] και το VAERS/CDC 
την 19 Νοεμβρίου 2021 ανέφερε 19.249 νεκρούς και 913.268 τραυματίες μετά το πειραματικό 
«εμβόλιο» για τον Covid-19 [67-68]. Οι επίσημοι αριθμοί που καταγράφηκαν επίσης είναι πιθανό να 
είναι μια κατάφωρη υποεκτίμηση, όπως αναφέρθηκε από τον Δρ Zelenko και πολλές μελέτες [69]. Η 
μελέτη του Harvard Pilgrim, την πιο ολοκληρωμένη και διαφανή έρευνα μέχρι σήμερα, εκτιμά ότι 
λιγότερο από το 1% των βλαβών και θανάτων που προκαλούνται από τα εμβόλια μπορεί να 
καταγράφονται λόγω πολλών παραγόντων, όπως η διστακτικότητα των ασθενών να τα αναφέρουν, 
η έλλειψη συστηματικής καταγραφής και η ιατρικά θεσμοθετημένη πίεση/δόγμα [1]. 70]. 
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Πράγματι, το 1976 μετά από μια ψευδή δήλωση πανδημίας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Τζέραλντ 
Φορντ λόγω υποτιθέμενης εστίας της γρίπης των χοίρων (υπότυπος ιού γρίπης Α H1N1) που 
προερχόταν από μια βάση εκπαίδευσης του στρατού στο Φορτ Ντιξ, διατάχθηκε μια εκστρατεία 
μαζικού εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 1976 για «κάθε άνδρα, γυναίκα και 
παιδί». Μετά τον θάνατο τουλάχιστον 32 ατόμων από αντιδράσεις στο εμβόλιο και εκατοντάδες που 
νόσησαν από επιπλοκές του εμβολίου, κυρίως το σύνδρομο Guillain-Barre (το οποίο προκαλεί 
χαλαρή παράλυση), χωρίς να καταγραφούν κρούσματα γρίπης των χοίρων και λόγω της ευρείας 
καταδίκης του κοινού, το πρόγραμμα εμβολιασμού σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 1976 [71]. Αυτό το 
γεγονός παρέχει μια ηθική και νομική βάση για τη διακοπή του πειραματικού παγκόσμιου 
προγράμματος εμβολιασμού κατά του Covid-19, το οποίο έχει προκαλέσει ανείπωτα τραύματα και 
θανάτους σε πολύ μεγαλύτερο και ευρείας κλίμακας μέγεθος σε σύγκριση με 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. [56] 

 
Κυτταροτοξικότητα αίματος που προκαλείται από το πειραματικό «εμβόλιο» του covid19 

Ένας από τους πρώτους Γιατρούς που ανακάλυψαν μη φυσιολογικούς σχηματισμούς αίματος στο 
αίμα των εμβολιασμένων ατόμων ήταν ο Δρ. Phillipe van Welbergen, γιατρός με 40 χρόνια κλινικής 
εμπειρίας, ο οποίος έχει ιδιωτικό ιατρείο στην παγκοσμίου φήμης Harley Street του Λονδίνου. Οι 
προηγουμένως υγιείς ασθενείς του μετά τον εμβολιασμό παρουσίαζαν «χρόνια κόπωση, ζάλη, 
προβλήματα μνήμης, ακόμη και μερικές φορές παράλυση και καθυστερημένη έναρξη έντονης 
εμμήνου ρύσεως (γυναίκες από 60 ετών και άνω)». Μετά από ανάλυση του αίματος των 
εμβολιασμένων ασθενών του διαπίστωσε εκτεταμένη βλάβη, νέκρωση και συσσώρευση ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και την ευρεία παρουσία κρυσταλλικών δομών νανοσωληναρίων (Εικόνα 2β). Αυτό 
έρχεται σε αντίθεση με τα υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια ενός μη εμβολιασμένου ατόμου που 
παρουσιάζουν στρογγύλο σχήμα, έχουν καλή απόσταση μεταξύ τους και διαθέτουν ξεχωριστούς 
πυρήνες [72].                                                                                    

                  
      
 
 
 
 
 

Σε συνέχεια αυτής της μελέτης, πολλές άλλες ανεξάρτητες έρευνες επιβεβαίωσαν επίσης αυτό το 
εύρημα. Η Δρ Barabara Ghitalla, Γερμανίδα γιατρός και φυσιοπαθής, η οποία ανέλυσε το αίμα των 
ασθενών της που υπέφεραν από τις συνέπειες της πειραματικής ένεσης covid-19, παρατήρησε στο 
επίχρισμα αίματος ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια των εμβολιασμένων ασθενών είχαν αποκτήσει 
αντίστροφη πολικότητα. Αντί να παρουσιάζουν ένα αρνητικό φορτίο που υπό φυσιολογικές συνθήκες 
επιτρέπει στα αιμοσφαίρια να απωθούνται μεταξύ τους και να παραμένουν ως μεμονωμένα 
κύτταρα, διέθεταν ένα μη φυσιολογικό θετικό φορτίο, το οποίο διευκόλυνε το σχηματισμό 

α)  

 

β) 

 

Εικόνα 3  – Πήξη ερυθρών αιμοσφαιρίων μετά το πειραματικό «εμβόλιο»  α)  – Υγιή ερυθρά 

αιμοσφαίρια από μη εμβολιασμένο άτομο, διαθέτουν καλή κινητικότητα και είναι σε θέση να κινούνται 

μεμονωμένα και επομένως δεν είναι επιρρεπή σε θρόμβωση. β)  Οι ασθενείς που λαμβάνουν το εμβόλιο Pfizer 

ή AstraZeneca, διαθέτουν ερυθρά αιμοσφαίρια που παρουσιάζουν δραστική συγκέντρωση, περιβάλλοντας το 

κρυσταλλικό νανοσωματοειδές ξένο αντικείμενο (μπλε βέλη). Η κυκλομεταρτημένη περιοχή δείχνει τη σπάνια 

παρουσία μερικών υγιών κυττάρων  [72]. 
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συσσωματωμάτων ερυθροκυττάρων (Εικόνα 3), χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε αιματολογικές 
κακοήθειες. Αποκάλυψε επίσης περιελιγμένους νανοσωληνίσκους, με μεταλλική λάμψη στα ερυθρά 
αιμοσφαίρια των εμβολιασμένων ατόμων, ενώ η ανώμαλη συσσώρευση ερυθρών αιμοσφαιρίων 
ήταν πιο εμφανής σε εκείνες τις περιοχές όπου υπήρχαν τα ξένα συστατικά [73-74]. Ο Δρ. Armin 
Koroknay, τοξικολόγος και διευθυντής έρευνας στη Ζυρίχη (Ελβετία) [75], επιβεβαίωσε αυτές τις 
παρατηρήσεις (Εικόνα 3), καθώς και η παθολόγος Δρ. Peggy στην Αυστραλία [76]. Όλοι οι ερευνητές 
συμφωνούν ότι αυτές οι σοβαρά ανώμαλες διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι ενδεικτικές 
ενεργού θρόμβωσης.                                                                                                                               
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τοξικότητα της πρωτεΐνης Ακίδας και παθολογία που προκαλείται από τα «εμβόλια» 

Σε μια πρόσθετη μελέτη ο Δρ. Charles Hoffe, Καναδός γιατρός με 31 έτη κλινικής εμπειρίας, διεξήγαγε 
μια προκαταρκτική μελέτη των ασθενών του που παραπονιούνταν για δύσπνοια και ανεπιθύμητες 
ενέργειες αφού είχαν κάνει την πειραματική ένεση του covid-19, ενώ ήταν προηγουμένως υγιείς (προ 
εμβολιασμού) και βρήκε αυξημένα επίπεδα D-διμερούς στο 62% των ασθενών [77], ενδεικτικό 
ανάπτυξης μικροσκοπικών θρόμβων οι οποίοι είναι γνωστό ότι προκαλούν εκτεταμένη πήξη του 
αίματος και τελικά καρδιακή ανεπάρκεια εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο ο 
Δρ Sheri Tenpenny [78], ο καθηγητής Sucharit Bhakti [79] και ο Δρ. Hoffe [77] συμφωνούν ότι η τοξική 
πρωτεΐνη ακίδας που κυκλοφορεί 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 και μπορεί να προκαλέσει ευρεία σειρά παθολογικών βλαβών 
στο σώμα. Αυτό περιλαμβάνει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία, στα κύρια όργανα όπως η καρδιά, ο 
πνεύμονας και ο εγκέφαλος καθώς και εκτεταμένη φλεγμονή των ιστών (ιδιαίτερα στον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό), αυτοάνοσες διαταραχές και αναπαραγωγική δυσλειτουργία [78]. 

 

Επιπλέον, ο Δρ. Robert Malone, ο εφευρέτης των εμβολίων mRNA/τεχνολογίας γονιδιακής θεραπείας 
[80-81] είχε προειδοποιήσει τον FDA, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα, ότι η πρωτεΐνη ακίδας που 
παράγεται από τις ενέσεις mRNA covid-19 οδηγεί σε κυτταρική τοξικότητα [82]. Στην 
πραγματικότητα, μετά την έγχυση του πειραματικού εμβολίου mRNA Covid-19 (Pfizer) μια ιαπωνική 
μελέτη βιοκατανομής της κυτταροτοξικής πρωτεΐνης ακίδας έδειξε ότι ανευρίσκεται σε κύρια όργανα 
(στην καψική μορφή του λιπιδίου mRNA) συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και της καρδιάς, με 

64x διπλάσια υψηλότερη συγκέντρωση στις ωοθήκες, 48 ώρες μετά την ένεση (12,3 g) σε σύγκριση 

με τα μυϊκά κύτταρα (0,192 g) [83, σελίδα 7]. Η ευρεία παρουσία υποδοχέων ACE-2 (οι οποίοι 

α)  

 

β) 

 

γ) 

 

 

Εικόνα 4  – Ερυθρά αιμοσφαίρια μετά τον εμβολιασμό που παρουσιάζουν μη φυσιολογική 

συγκέντρωση και μεταλλικούς νανοσωλήνες. Μη εμβολιασμένο υγιές αίμα α) σε αντίθεση με μη 

φυσιολογικό εμβολιασμένο αίμα β) και γ). Στο  (β)  και  (γ),παρατηρούμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια από 

άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το πειραματικό εμβόλιο covid19 από τις μελέτες του Δρ. Koronkay 

[75] και του Δρ. Ghitalla [73-74], αντίστοιχα. Η παρεκκλίνουσα αντιστροφή της πολικότητας των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων μετά και ο επακόλουθος σχηματισμός "στοίβαξης" rouleux είναι εμφανής 

στο Σχήμα 3β και 3γ, με την παρουσία μιας μεγάλης ξένης μεταλλικής νανοδιασωματικής δομής που 

εμφανίζεται στο c. 
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συνδέονται με υψηλή συγγένεια με την πρωτεΐνη S1 spike [84] 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 υψηλή του 
συγγένεια για τη δέσμευση της κυτταροτοξικής πρωτεΐνης ακίδας [84], στην πραγματικότητα 
διευκολύνει σοβαρή παθολογική κυτταρική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών 
επιπλοκών, [85-86] και της βλάβης στο αναπαραγωγικό σύστημα [85-88]. 

 
Παθολογική βλάβη και ασθένεια που προκαλείται από το «εμβόλιο» του Covid-19: 
Καρδιαγγειακό Σύστημα – Μυοκαρδίτιδα και Περικαρδίτιδα 

Η παθολογική βλάβη που προκλήθηκε από τα πειραματικά εμβόλια του Covid-19 επιβεβαιώθηκε από 
τον Δρ. Ryan Cole, τον Ιατρικό Διευθυντή της Cole Diagnostics στο Αϊντάχο των ΗΠΑ. Έχει δει 350.000 
ασθενείς στη ζωή του καθώς και χιλιάδες ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί με την πειραματική ένεση 
covid19 και σημείωσε δραματικές αυξήσεις στους ανθρώπους που πάσχουν από περικαρδίτιδα και 
μυοκαρδίτιδα, με 200% αύξηση στη σοβαρή καρδιακή φλεγμονή μετά τον εμβολιασμό με τον Covid- 
19 εμβόλιο [85]. Ξαφνικός θάνατος λόγω μυοκαρδίτιδας που προκαλείται από το εμβόλιο, 5 ημέρες 
μετά τη χορήγηση της πειραματικής ένεσης Pfizer-BioNTech έχει επίσης αναφερθεί στην Κορέα, σε 
έναν προηγουμένως υγιή άνδρα 22 ετών, χωρίς ιστορικό μυοκαρδίτιδας [89]. Αυτές οι παρατηρήσεις 
έχουν επίσης ενισχυθεί από τον Καρδιολόγο Δρ. Peter McCullough, ο οποίος δηλώνει ότι «η 
τροπονίνη σε εξετάσεις αίματος για καρδιακό τραυματισμό;  με το εμβόλιο, η Μυοκαρδίτιδα είναι 
10-100 φορές υψηλότερες από την τροπονίνη που βλέπουμε με τη φυσική λοίμωξη. Eίναι ένα 
εντελώς διαφορετικό σύνδρομο. Όταν τα παιδιά παθαίνουν μυοκαρδίτιδα μετά το εμβόλιο, το 90% 
πρέπει να νοσηλευτεί, έχουν δραματικές αλλαγές στο ΗΚΓ… πόνο στο στήθος, καρδιακή ανεπάρκεια, 
χρειάζονται υπερηχοκαρδιογράφημα… έτσι η μυοκαρδίτιδα που προκαλείται από το εμβόλιο είναι 
μεγάλη υπόθεση» [90].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

α)  

 

β) 

 

Εικόνα 5. Εικόνες μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας που αποκτήθηκαν μετά το εμβόλιο 

covid (από προηγουμένως υγιή άτομα). α)  Αριστερά τέσσερα πάνελ (τα μπλε βέλη 

υποδεικνύουν σοβαρή φλεγμονή και οίδημα του μυοκαρδίου). Τα δεξιά τέσσερα πάνελ  (κόκκινο 

βέλος) υποδεικνύουν σοβαρή φλεγμονή του περικαρδίου (ο σάκος που περιβάλλει την καρδιά). [85]  

β)  Ένα ουτοπικό εύρημα ενός 22χρονου άνδρα που ανέπτυξε 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 [89]: Τα μυοκύτταρα παρουσιάζουν νέκρωση ζώνης συστολής (που 

υποδεικνύεται από κίτρινα βέλη – που φαίνεται από την τριχρωμική χρώση του Masson) και μαζική 

φλεγμονώδη διείσδυση εμφανίζεται στο αίθριο (σε μωβ μετά από haematoxylin και eosin Λέκιασμα). 
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Νευρολογικές βλάβες μετά το πειραματικό εμβόλιο Covid-19/SARS-CoV-2 

Έχει σημειωθεί μια δραστική αύξηση στον αριθμό των ασθενών με σχηματισμό θρόμβων στον 
εγκέφαλο μετά τη χορήγηση της πειραματικής ένεσης Covid-19/SARS-CoV-2, ιδιαίτερα της 
θρόμβωσης των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου [91] που μπορεί να προκαλέσει αιμορραγικό 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με επακόλουθο νευρολογικό έλλειμμα όπως καταγράφεται από τις 
βάσεις δεδομένων EudraVigilance και Vaers [65-68]. Στην πραγματικότητα, για τους τέσσερις τύπους 
πειραματικών εμβολίων Covid-19/SARS-CoV-2, η EudraVigilance κατέγραψε 520.844 νοσήσεις και 
3.430 θανάτους που προέρχονται από διαταραχές του νευρικού συστήματος [65-66] έως τις 6 
Νοεμβρίου 2021. Έχει επίσης αναφερθεί νευροεκφυλιστική παθολογία σχετιζόμενη με το εμβόλιο 
[92-93]. Στην πραγματικότητα, ο Δρ Classen δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με τίτλο «Εμβόλια με 
βάση το RNA COVID-19 και ο κίνδυνος της νόσου Prion» και όταν ανέλυσε την αλληλουχία του 
πειραματικού «εμβολίου» RNA της Pfizer παρατήρησε ότι συγκεκριμένες αλληλουχίες έχουν την 
τάση να προκαλούν prion-ασθένεια σε εμβολιασμένα άτομα [94], όπως η Πλαγία Μυατροφική 
Σκλήρυνση (ALS), η μετωποκροταφική άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ. Σε άλλη κλινική περίπτωση, μια 
γυναίκα 31 ετών υπέστη σοβαρή οξεία υποτροπή Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣΚΠ) εντός 48 ωρών από 
τη λήψη του πρώτου εμβολίου Pfizer/BioNTech – Εικόνα 5 [92]. 

 
Οκτώβριος 2020 –         Απρίλιος 2021 –  
Πριν από τον εμβολιασμό          Μετά τον εμβολιασμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πειραματικό «εμβόλιο» Covid19: επιπτώσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, τη γονιμότητα 
και την εγκυμοσύνη 

Έχουν αναφερθεί πολυάριθμες επιβλαβείς επιδράσεις του πειραματικού εμβολίου covid-19 στο 
γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα από την έναρξη της εμμήνου ρύσεως σε μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες [72] έως τη διακοπή του εμμηνορρυσιακού κύκλου σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας 
[95]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί από τον VAERS [67-68, 95] ότι τα βρέφη που θηλάζουν έχουν 
καταλήξει από θρομβώσεις αφού η μητέρα τους έλαβε το εμβόλιο Pfizer [95-96] που υποδηλώνει ότι 
η πρωτεΐνη ακίδας μπορεί να μεταδοθεί με το μητρικό γάλα. Επιπλέον, σε κλινικές δοκιμές, πάνω 
από το 80% των εγκύων γυναικών που εμβολιάστηκαν με το πειραματικό εμβόλιο mRNA 
Pfizer/Moderna το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο υπέστησαν αποβολή, 104 σε σύνολο 127 γυναικών 
συμμετεχόντων (βλ. Πίνακα 4, γραμμή 7-11 ), [97]; (Σελίδα 131, Παράγραφος 2) [98] υποδηλώνοντας 

Εικόνα 6  – Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου αποκαλύπτει νέες μεγάλες βλάβες λευκής ουσίας 

7 ημέρες μετά τη λήψη του εμβολίου Pfizer/BioNTech [92] α) Από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο 

του 2021 οι ασθενείς δεν είχαν καμία εξέλιξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ούτε κλινική ούτε 

ακτινολογική) και οι βλάβες λευκής ουσίας που παρατηρούνται στη μαγνητική τομογραφία 

απεικονίζονται σταθερές. Με τον εμβολιασμό η ασθενής εμφάνισε παραισθησία και αδυναμία στα 

άκρα. Η νευρολογική εξέταση αποκάλυψε δυσκολίες βάδισης, ενώ η μαγνητική τομογραφία έδειξε 

τρεις νέες ευμεγέθεις βλάβες με σκιαγραφική ενίσχυση (υποδεικνύονται από τα κόκκινα βέλη).  
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ενδομήτρια μετάδοση της πρωτεΐνης ακίδας ή κυτταροτοξική επίδραση του πειραματικού εμβολίου 
στο αναπτυσσόμενο έμβρυο. Επιπλέον, προκαταρκτικές παρατηρήσεις από κλινικές γονιμότητας 
εμβολιασμένων ατόμων στις ΗΠΑ, δείχνουν ότι τα σπερματοζωάρια απέτυχαν να γονιμοποιήσουν 
θηλυκά έμβρυα [95]. Στην πραγματικότητα, από τον Νοέμβριο του 2021 η βάση δεδομένων VAERS 
έχει καταγράψει 2.620 θανάτους εμβρύων μετά τις ενέσεις των πειραματικών εμβολίων Covid-19 σε 
έγκυες γυναίκες [99]. 

 
Εξάντληση του ανοσοποιητικού συστήματος και καρκινογένεση μετά το πειραματικό 
εμβόλιο SARS-CoV-2/Covid-19 

Ο Δρ Ryan Cole ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησε δραστική μείωση της φυσικής ανοσίας 
των ασθενών μετά τον εμβολιασμό, ιδιαίτερα με μια απότομη μείωση του επιπέδου των φυσικών 
φονικών κυττάρων Natural Killer (τα οποία παρέχουν ταχεία ανταπόκριση σε ιογενείς λοιμώξεις και 
καταστέλλουν το σχηματισμό καρκινικών κυττάρων). Κατά συνέπεια, στο εργαστήριό του, ο Δρ. 
Κόουλ παρατήρησε τεράστια αύξηση στον έρπητα ζωστήρα (VZV), τον απλό έρπητα (HSV) και τον ιό 
των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στους εμβολιασμένους ασθενείς καθώς και 20πλάσια αύξηση 
στον καρκίνο του ενδομητρίου [100]. Στην πραγματικότητα, πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης 
επιβεβαιώσει ότι η έμφυτη ανοσία μειώνεται μετά τον εμβολιασμό με το πειραματικό εμβόλιο 
Pfizer/BioNTech με μείωση της έμφυτης ανοσολογικής απόκρισης TLR4 και TRL7/8 [101], μείωση του 
αριθμού των CD4+ Τ κυττάρων και μείωση της απόκρισης ιντερφερόνης τύπου 1 [102]. Η έμφυτη 
ανοσολογική απόκριση TLR4 είναι κρίσιμης σημασίας για τον έλεγχο των εν δυνάμει καρκινικών 
κυττάρων και εάν η απόκριση μειώνεται, το σύνολο των διαμεσολαβητών που αναγνωρίζουν και 
καταστέλλουν το σχηματισμό καρκινικών κυττάρων όπως οι ιντερφερόνες τύπου 1, οι κυτοκίνες IL-6 
και IL-12 και τα φυσικά φονικά κύτταρα εξαντλούνται. Στην πραγματικότητα, ο Δρ. Nathan Thompson 
κατέγραψε μείωση 59% στα επίπεδα των λεμφοκυττάρων (CD8+, CD4+ Τ-κύτταρα και φυσικά φονικά 
κύτταρα) μετά τη δεύτερη πειραματική λήψη Pfizer από έναν ασθενή που είχε προηγουμένως ένα 
λειτουργικό και υγιές ανοσοποιητικό σύστημα [103]. 

Στην πραγματικότητα, την άνοιξη του 2021 ο Ερυθρός Σταυρός των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας 
απαγόρευσαν προληπτικά στα εμβολιασμένα άτομα να δίνουν αίμα [104-105]. Το σκεπτικό πίσω από 
αυτό είναι ότι η ευρεία παρουσία αντισωμάτων πρωτεΐνης ακίδας (spike) στο πλάσμα του αίματος 
εμβολιασμένων ατόμων εξαφανίζει και ανταγωνίζεται τα αντισώματα που παρέχουν ευρεία φυσική 
ανοσία σε ιογενείς λοιμώξεις. 

 
Στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και νοσηλεία «Covid-19» σε χώρες με υψηλό βαθμό 
εμβολιασμού 

Σε χώρες με υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, ιδιαίτερα στο Ισραήλ (67%), την Ισλανδία (83%), το 
Γιβραλτάρ (100%) και τη Σιγκαπούρη (93%), έχουν σημειωθεί αντίστοιχες αυξήσεις και αιχμές στην 
ιογενή μόλυνση [35, 106], με το Γιβραλτάρ που είναι η πιο υψηλά εμβολιασμένη χώρα παγκοσμίως 
να βρίσκεται επί του παρόντος σε lockdown για τα Χριστούγεννα [107]. Επιπλέον, οι ασθένειες και οι 
θάνατοι που προκαλούνται από το εμβόλιο «covid-19» έχουν αυξηθεί σε υψηλά εμβολιασμένα έθνη. 
Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τη νέα Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας (πρώην 
Δημόσια Υγείας Αγγλίας), το 83% των θανάτων από Covid-19 και το 67% των νοσηλειών ήταν μεταξύ 
των πλήρως εμβολιασμένων μεταξύ 11ης Οκτωβρίου και 7ης Νοεμβρίου 2021 [108]. Επιπλέον, μετά 
από μαζικά προγράμματα εμβολιασμού κατά του Covid-19, υπήρξαν δραματικές αυξήσεις στους 
εβδομαδιαίους θανάτους από τον Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των χειρότερων περιπτώσεων 
στη Μαλαισία, την Ταϊλάνδη, την Ακτή του Ελεφαντοστού, τη Μογγολία και το Ισραήλ [109]. Για 
παράδειγμα, στο Ισραήλ, μετά τη χορήγηση του πρώτου πειραματικού εμβόλιου Pfizer, οι θάνατοι 
από Covid-19 αυξήθηκαν από 50 την εβδομάδα τον Δεκέμβριο του 2020 σε πάνω από 400 την 
εβδομάδα τον Ιανουάριο του 2020 και μετά τη χορήγηση του δεύτερου πειραματικού εμβόλιμου 
Pfizer τον Ιούλιο του 2021, οι εβδομαδιαίοι θάνατοι αυξήθηκαν από λιγότερους από 10 θανάτους 



17 
 

από Covid-19 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 2700 την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο του 2021 (Εικόνα 7). 

 
Επιπλέον, αναφορές από το Ισραήλ και την Αυστραλία, επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό των ασθενών 
που νοσηλεύονται σε θαλάμους covid είναι 85-90% (Dr Kobi Haviv) και 99% (Υγειονομική Αρχή Νέας 
Νότιας Ουαλίας) εμβολιασμένοι με το πειραματικό εμβόλιο Covid-19/SARS-CoV-2 [110 ]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενα του πειραματικού «εμβόλιου» για τον covid19 
 
Η κυτταροτοξικότητα των αιμοσφαιρίων που προκαλείται από το πειραματικό εμβόλιο για τον 
covid19 επιβεβαιώθηκε από την σχολαστική έρευνα του Dr. Robert Young [111] σε συμφωνία με τις 
προαναφερθείσες μελέτες [72-76]. 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 γονιδιοτοξικών νανοσωματιδίων του οξειδίου του 
γραφενίου [111], τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν ερυθρά αιμοσφαίρια τοξικότητα [112-115]. 
Στην πραγματικότητα, ανακάλυψε ότι το οξείδιο του γραφενίου, μια σειρά από βαρέα μέταλλα, 
συμπεριλαμβανομένου του μολύβδου και του καδμίου, καθώς και ο ανοξείδωτος χάλυβας και το 
αλουμίνιο, αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα των περιεχομένων σε υγρό (Hydrogel) του 
εμβολιασμού. Επιπλέον, ο Dr. Young αποκάλυψε επίσης νανοκάψουλες Λιπιδίου στο φιαλίδιο της 
Pfizer, οι οποίες ενθυλακώνουν το mRNA που κωδικοποιεί την τοξική πρωτεΐνη ακίδας και είχε 
επιβεβαιωθεί από την Karen Kingston (πρώην υπάλληλο της Pfizer) ότι είναι παρούσα στο Δίπλωμα 
Ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ με αριθμό 10703789 [116], Ενότητα 219-Ενότητα 220, καθώς και το Παράσιτο 
Trypanosoma Cruzi [111]. Για να πραγματοποιήσει αυτές τις μελέτες, χρησιμοποίησε ένα ευρύ φάσμα 
τεχνικών μικροσκοπίας, όπως οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπία φωτεινού πεδίου/σκοτεινού πεδίου, 

Εικόνα 7  – Θάνατοι από Covid19 μετά από πρόγραμμα μαζικού  πειραματικού  εμβολιασμού στη 

Μαλαισία. Μετά την εισαγωγή του πειραματικού προγράμματος εμβολιασμού Covid-19 στη Μαλαισία 

τον Μάρτιο του 2021, παρατηρείται δραματική αύξηση των θανάτων από Covid-19, με σταθερό 

επίπεδο σχεδόν καθόλου θανάτων πριν από το πανεθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, με αποκορύφωμα 

πάνω από 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% 

[35, 109]. 
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ηλεκτρονική μικροσκοπία καθώς και φασματοσκοπία ακτίνων Χ διασποράς ενέργειας για την 
αναγνώριση των περιεχομένων των νανοσωματιδίων που υπάρχουν στα περιεχόμενα των φιαλιδίων 
του εμβολίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ευρεία παρουσία νανοσωματιδίων οξειδίου του γραφενίου στα πειραματικά εμβόλια του Covid-19 
αποκαλύφθηκε αρχικά από τον Δρ Jose Luis Sevillano και τον βιοστατολόγο Ricardo Delagado του La 
Quinta Columnar στο Πανεπιστήμιο της Αλμερία χρησιμοποιώντας οπτική και ηλεκτρονική 
μικροσκοπία. Αυτές οι μελέτες ξεκίνησαν από τον καθηγητή Δρ. Pablo Campra Madrid, ο οποίος είναι 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αλμερία της Ισπανίας για σχεδόν 19 χρόνια [117]. Σε κάθε δόση που 

αναλύθηκε από το φιαλίδιο της Pfizer βρήκε ότι ποσοτικοποίησε 6 μg/l RNA και 747 μg/l οξειδίου 
γραφενίου, που σημαίνει ότι το φιαλίδιο της Pfizer περιέχει μόνο λιγότερο από 1% RNA σε αναλογία 
με 99% οξείδιο γραφενίου – Εικόνα 8 [118]. Πιο πρόσφατα, η Δρ. Carrie Madej, Ιατρός με 20 έτη 
επιστημονικής εμπειρίας, αποκάλυψε αυτοσυναρμολογούμενες κινητές διαμήκεις δομές στα 
φιαλίδια εμβολίου Moderna και Johnson & Johnson στο εργαστήριό της στη Τζόρτζια των ΗΠΑ [119-
120]. Επιπλέον, ο Δρ. Franc Zalewski, ένας διάσημος Πολωνός επιστήμονας βρήκε την παρουσία 
αυτοαναπαραγόμενων συνθετικών δομών αλουμινίου σε 1 από τα 5 φιαλίδια εμβολίου που 
ανέλυσε, σημείωσε επίσης ότι 2 από τα 5 φιαλίδια εμβολίου Pfizer που δοκίμασε ονομάστηκαν 
εικονικά φάρμακα, καθώς περιείχαν μόνο οξείδιο του γραφενίου και αλατούχο διάλυμα (χωρίς την 
παρουσία νανορομπότ που περιέχει αλουμίνιο) [121]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(α)   (β) 

 

Εικόνα 8  – Ο επιπολασμός του οξειδίου του γραφενίου στο πειραματικό «εμβόλιο» της Pfizer  (α) 

Η παρουσία αδρανών μειωμένων οξειδίων του γραφενίου (rGO) στο ζωντανό μη μολυσμένο ανθρώπινο αίμα 

προκαλεί μη φυσιολογική πήξη και στοιβασία των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μικρογράφημα που λαμβάνεται με 

μικροσκοπία αντίθεσης φάσης σε μεγέθυνση 1.500. β) Η ανάλυση του υγρού κλάσματος του εμβολίου Pfizer 

για τη χημική και στοιχειακτική περιεκτικότητα, επαλήθευσε την παρουσία rGO (με τη χαρακτηριστική 

υπογραφή άνθρακα και οξυγόνου) καθώς και την παρουσία νατρίου και χλωρίου (δεδομένου ότι το δείγμα που 

αναλύθηκε αραιώθηκε σε αλατούχο διάλυμα) [111].      

 

 (α)   (β) 

Εικόνα 9 – Μικροσκοπία ηλεκτρονίων μετάδοσης (TEM) που δείχνει σωματίδια μειωμένου οξειδίου του 

γραφενίου (rGO στο φιαλίδιο εμβολίου Pfizer). α)  Το πλέγμα των κρυσταλλικών νανοσωματιδίων με βάση τον 

άνθρακα του rGO είναι σαφώς ορατό [1117]. β)  Η ευελιξία οξειδίων του γραφενίου στο υγρό νερό [122] και οι 

ικανότητες διαστολής/συστολής του, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να διασυνδέεται με κυτταρικές 

μεμβράνες και τις ιδιότητες του υπεραγωγού, το καθιστούν ιδανικό βιολογικό υλικό για τη σύνδεση των ιατρικών 

πληροφοριών και της κατάστασης της υγείας των ατόμων με ένα ασύρματο παγκόσμιο σύστημα υγείας 

(παρακάτω για λεπτομέρειες). 
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Το οξείδιο του γραφενίου και η χρήση του στο ασύρματο παγκόσμιο σύστημα υγείας των 
εμβολιασμένων ατόμων (με την πειραματική ένεση Covid-19 ) 

Η παρουσία του οξειδίου του γραφενίου σε τόσο υψηλές ποσότητες στα πειραματικά εμβόλια του 
covid-19 και οι εγγενείς του ιδιότητες, η ύπαρξη υπεραγωγού ενός ηλεκτρικού μαγνητικού πεδίου 
και η βιολογική του ελαττότητα, όσον αφορά τη διασύνδεση σε μοριακό επίπεδο με διαφορετικούς 
τύπους κυττάρων, το υποδηλώνει. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός ασύρματου 
συστήματος εντοπισμού συμβάσεων για εμβολιασμένα άτομα παγκοσμίως. Αυτό δεν προκαλεί 
έκπληξη, καθώς το Οξείδιο του Γραφενίου έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες in vivo μελέτες σε 
ανθρώπους ως δέκτης/πομπός ιατρικών πληροφοριών μέσω ενός ασύρματου συστήματος την 
τελευταία δεκαετία, με σκοπό την ανάπτυξη ενός «σε πραγματικό χρόνο συνεχούς ασύρματου 
συστήματος υγειονομικής καταγραφής» [123]. Στην πραγματικότητα, ασύρματα συστήματα 
βασισμένα σε οξείδιο γραφενίου έχουν χρησιμοποιηθεί στο ανθρώπινο σώμα για την ανίχνευση της 
δυναμικής της κορτιζόλης στον ανθρώπινο ιδρώτα [124], της γλυκόζης [125], της βιοτίνης-
στρεπταβιδίνης [126], ιούς [127] και βακτήρια στα δόντια [128]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην πραγματικότητα, ο Δρ Luis Benito, γιατρός με διδακτορικό στη Μοριακή Βιολογία, έχει 
καταγράψει διευθύνσεις MAC που εντοπίστηκαν σε εμβολιασμένα άτομα (που δεν υπήρχαν σε αυτά 
που δεν εμβολιάστηκαν) με εφαρμογές blue tooth και έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με τα 
αποτελέσματα που έλαβε από 137 ασθενείς [141]: 
 
«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 κατέγραψε στο 
κινητό μου καμία συσκευή διαθέσιμη για σύνδεση Bluetooth, έχοντας εξασφαλίσει την αποσύνδεση 
του κινητού του τηλεφώνου, εάν είχε. Σε 96 ασθενείς από τους 112 που δήλωσαν ότι είχαν 

Εικόνα 10. Συστήματα βασισμένα στο γραφένιο στην ασύρματη παρακολούθηση της υγείας 

[129]. Αισθητήρες/εμφυτεύσιμες συσκευές με βάση το γραφένιο, συμπεριλαμβανομένου του οξειδίου του 

γραφενίου και των μειωμένων σύνθετων υλικών οξειδίου του γραφενίου, έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολούθηση διαφόρων πτυχών της ανθρώπινης υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης σε πραγματικό 

χρόνο της θερμοκρασίας του σώματος [130-131], του καρδιακού ρυθμού [132], του παλμού στον καρπό [133-

134], του ρυθμού αναπνοής [135-136] της αρτηριακής πίεσης [137] και του ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογράφημα) –

ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, EMG (ηλεκτρική δραστηριότητα καρδιακών μυών) και EEG 

(ηλεκτροκεφαλογραφία – ηλεκτρική δραστηριότητα  του εγκεφάλου) [138-139] και των επιπέδων γλυκόζης στο 

αίμα [140].  
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εμβολιαστεί, ενώ οι 96 από τους 112 είχαν απενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές συσκευές τους εάν τις 
έφεραν, ένας κωδικός MAC παρέμεινε στην οθόνη του κινητού μου τηλεφώνου, τον οποίο είχα ήδη 
σημειώσει 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 βγήκε από το γραφείο, 
βγαίνοντας από το κτίριο, εξαφανίστηκε από το κινητό μου. Με αυτήν την απλή παρατήρηση τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο, κατάφερα να επαληθεύσω ότι το 100% των ασθενών που δηλώνουν ότι δεν 
είναι εμβολιασμένοι δεν σηκώνουν καμία συσκευή επαφής με το κινητό μου μέσω Bluetooth. Αλλά 
το 86% όσων είπαν ότι ήταν εμβολιασμένοι δημιούργησαν μια διεύθυνση MAC στο κινητό μου» [141]. 
 

Μεταθανάτια ιστοπαθολογική ανάλυση ιστού που περιέχει ξένα μεταλλικά 
σωματίδια από εμβολιασμένους ασθενείς 

Η υψηλή αναλογία τοξικών μεταλλικών νανοσωματιδίων και παρασίτων στα πειραματικά «εμβόλια» 
κατά του κορωνοϊού επιβεβαιώθηκε επίσης πρόσφατα από μια διεθνή κοινοπραξία επιστημόνων, η 
οποία περιελάμβανε ερευνητικές ομάδες Αυστριακών, Ιαπωνικών, Αμερικανών και Γερμανών (που 
κατέθεσαν στην Ερευνητική Επιτροπή του Coronavirus στο Reutlingen της Γερμανίας, 20 Σεπτεμβρίου 
2021) [142-144]. 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. Δρ. Werner 
Bergholz (πρώην καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Jakobs στη Βρέμη). 
Επαλήθευσαν την έκθεση του καθηγητή Δρ Peter Schirmacher (MD, διευθυντής υπηρεσιών 
αυτοψίας) ο οποίος είχε προηγουμένως αποκαλύψει αιτιολογική σύνδεση με τον εμβολιασμό στο 
ένα τρίτο των θανάτων εντός 14 ημερών από τα άτομα που έλαβαν την πειραματική ένεση για τον 
Covid-19. Η ασθένεια που προκλήθηκε από το «εμβόλιο Covid-19» οδήγησε σε γρήγορο θάνατο, 
συμπεριλαμβανομένης της ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων, ως αποτέλεσμα υπερδραστήριου 
ανοσοποιητικού συστήματος/καταιγίδας κυτταροκινών που προσπαθούσε να αφαιρέσει ξένα 
μεταλλικά αντικείμενα ενσωματωμένα σε ιστούς και όργανα σε όλο το ανθρώπινο σώμα [142-144]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 11 – Ιστοπαθολογική μεταθανάτια ανάλυση ιστού μιας γυναίκας που πέθανε εντός 14 
ημερών από τη λήψη ενός πειραματικού εμβολίου για τον covid19 [144]. (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 δείχνουν 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 σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται 
καταιγίδα κυτταροκινών. (β) Μεγεθυμένη εικόνα (α) ενός αιχμηρού οδοντωτού μεταλλικού 
αντικειμένου (που υποδεικνύεται από τα κόκκινα βέλη), που περιβάλλεται από διήθημα 
λεμφοκυττάρων (κάθε κουκκίδα αντιπροσωπεύει τεράστιες συστάδες εκατοντάδων χιλιάδων λευκών 
αιμοσφαιρίων αίματος). 
 

α)  

 

β) 
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Η παρουσία παρασίτων στις πειραματικές ενέσεις Covid-19/SARS-CoV-2) 
 
Όπως αναφέρθηκε, η ανακάλυψη των παρασίτων αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Δρ Robert 
Young, όπου αναγνώρισε το Trypanosoma Cruzi σε πολλαπλά φιαλίδια του εμβολίου 
Pfizer/BioNTech. Το Trypanosoma Cruzi προκαλεί τη νόσο Chagas που προκαλεί καρδιακή 
ανεπάρκεια, αρρυθμίες και καρδιακή ανακοπή, των οποίων πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί 
στη βάση δεδομένων VAERS. Επιπρόσθετα, αντισώματα Trypanosoma Cruzi έχουν βρεθεί στο αίμα 
εμβολιασμένων ατόμων, μετά τον εμβολιασμό με το «Εμβόλιο» Pfizer/BioNTech που έχει αναφερθεί 
και από τις βάσεις δεδομένων MHRA και VAERS, αφού δεν υπήρχαν πριν από τον εμβολιασμό [145-
146]. Επιπλέον, ο Δρ. Carrie Madej και ο Δρ. Franc Zalewski εντόπισαν οργανισμούς στα «Εμβόλια» 
Moderna και Pfizer που ανατομικά μοιάζουν με το Hydra Vulgaris και τον συνθετικό οργανισμό Hydro 
linearis, ο οποίος ανταποκρίνεται στην παρουσία του οξειδίου του γραφενίου με αυτοαντιγραφή 
[119-121]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενημερωμένη συγκατάθεση και ανάλυση ασφάλειας των πειραματικών ενέσεων Covid-
19/SARS-CoV-2 
 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν είναι νομικά υποχρεωμένες να αποκαλύπτουν τον κατάλογο όλων 
των συστατικών που υπάρχουν στα εμβόλια ή τις ποσότητες τους [147]. Τα έντυπα που θα έπρεπε 
να συνοδεύουν το πειραματικό εμβόλιο ήταν κενά και αυτό το γεγονός έχει αναφερθεί από 
Φαρμακοποιούς σε όλο τον κόσμο [148-149] συμπεριλαμβανομένου και στην Ελλάδα από την Ειρήνη 
Μουμούρη του Πανεπιστημίου Πατρών [150], πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να δοθεί 
ενημερωμένη συγκατάθεση από τα άτομα που λαμβάνουν τα πειραματικά εμβόλια για τον covid-19 
(λόγω έλλειψης πληροφοριών για την ασφάλεια, τη βιοσύνθεση ή το περιεχόμενο). Στην 
πραγματικότητα, το ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Απελευθέρωσης και Πρόνοιας είχε αποσύρει 1,6 
εκατομμύρια δόσεις του πειραματικού εμβολίου Moderna Covid-19/SARS-CoV-2 τον Αύγουστο του 
2021 λόγω της παρουσίας μαγνητικών μεταλλικών σωματιδίων που δήλωναν ότι οι μολυσμένες 
λήψεις περιείχαν μια «ουσία που αντιδρά σε μαγνήτες» [151-152]. Αυτά τα σωματίδια στο 
πειραματικό εμβόλιο Moderna επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα 
από τις ιαπωνικές υγειονομικές αρχές [153]. Λόγω της απροθυμίας των φαρμακευτικών εταιρειών 
και των εθνικών κυβερνήσεων να αποκαλύψουν πλήρως το περιεχόμενο των πειραματικών 
«εμβολίων» Covid19/SARS-CoV-2, ανεξάρτητοι ερευνητές χρειάστηκε να ξοδέψουν χρόνο και 
προσπάθεια με μεγάλο κίνδυνο για τα προς το ζην προκειμένου να αποκαλύψουν τα συστατικά των 

α)  

 

β) 

 

γ) 

 

δ) 

 

Εικόνα 12 – Μικρογραφήματα παρασίτων που βρίσκονται στα φιαλίδια εμβολίων Pfizer και 
Moderna που προσδιορίζονται μέσω οπτικής μικροσκοπίας και φασματοσκοπίας. (α) Το 
Τρυπανόσωμα Cruzi βρέθηκε να υπάρχει σε πολλαπλά φιαλίδια «εμβολίου» Pfizer που 
αναλύθηκαν από τον Δρ Robert Young, β) Βρήκε επίσης ένα άγνωστο παράσιτο στα πειραματικά 
φιαλίδια «εμβολίου» Pfizer [111]. γ) Η Δρ Carrie Madej βρήκε οργανισμούς στα φιαλίδια 
«εμβολίου» της Moderna που έμοιαζαν με  την Hydra Vulgaris  [119-120] και δ) ο Δρ Franc Zalewski 
αποκάλυψε τον συνθετικό οργανισμό που μοιάζει με hydro linearis  στα φιαλίδια «εμβολίου» της 
Pfizer, τα οποία η φασματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι αποτελούνταν τόσο από άνθρακα όσο και 
από αλουμίνιο [121]. 
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τεσσάρων Covid-19 /SARS-CoV-2 πειραματικών εμβολίων Pfizer, Moderna, AstraZeneca και Jannsen 
(Εικόνα 13). 

 
Στην πραγματικότητα, ο δικηγόρος Aaron Siri μηνύει επί του παρόντος τον FDA για την έγκριση των 
πειραματικών εμβολίων Covid-19 για χρήση έκτακτης ανάγκης και για τους τραυματισμούς και τους 
θανάτους που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του πειραματικού «εμβολίου» Covid-19. Σε 
απάντηση, η FDA ζήτησε από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να αναβάλει την αποκάλυψη όλων των 
δεδομένων και των πληροφοριών που απέκτησε για την άδεια χρήσης του πειραματικού «εμβόλιου» 
Covid-19 της Pfizer στο δημόσιο τομέα μέχρι το 2076 [154]. Αυτήν τη στιγμή μηνύει τον FDA καθώς 
δεν υπάρχει μηχανισμός για να μηνύσει τις εταιρείες φαρμάκων για ζημιές που προκλήθηκαν από τα 
πειραματικά «εμβόλια» του Covid-19. Αυτό συνέβη από την ψήφιση του 1986 του Εθνικού νόμου 
περί αποζημίωσης βλαβών από εμβόλια, όπου οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ασυλία. Η 
στρατηγική του Aaron Siri να φέρει η FDA την ευθύνη για τραυματισμούς και θανάτους από εμβόλια 
μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για μήνυση κυβερνητικών ρυθμιστικών φορέων υγείας 
παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν εγκρίνει τα πειραματικά «εμβόλια» Covid-19 για χρήση έκτακτης 
ανάγκης στους πολίτες τους χωρίς πλήρη αποκάλυψη της ασφάλειας και των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτά τα πειραματικά φαρμακευτικά προϊόντα. 
 

Προσδιοριζόμενα συστατικά    Pfizer AstraZeneca Janssen Moderna 

Αλουμίνιο (Al)* ✓   ✓ 

Μπίσμουθ (Bi)* ✓    

Κάδμιο (Cd)*    ✓ 

Ασβέστιο (Ca)    ✓ 

Άνθρακας (C) ✓   ✓ 

Chloride (Cl-) ✓    

Χλώριο (Cl σε αλατούχο διάλυμα) ✓ ✓ ✓ ✓ 

Χρώμιο (Cr)* ✓ ✓ ✓  

Χαλκός (Cu)* ✓ ✓  ✓ 

Οξείδιο του γραφενίου* ✓ ✓ ✓ ✓ 

Σίδηρος (Fe)* ✓ ✓ ✓ ✓ 

Μόλυβδος (Pb)*    ✓ 

Μαγνήσιο (Mg)*    ✓ 

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 13 - Κατάλογος των συστατικών των πειραματικών εμβολίων Covid-19-επαληθεύτηκε από 
ανεξάρτητες μελέτες τόσο από τον Δρ. Pablo Campra (Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, Ισπανία) όσο και 
από τον Δρ. Juan F. Gastón Añaños (Νοσοκομείο de Barbastro, Ισπανία) και αργότερα να επεκταθεί 
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από Ο Δρ Robert Young, ο οποίος με μια ομάδα 131 επιστημόνων, δημοσίευσε τα ευρήματά του στις 
30 Αυγούστου 2021 [117, 145]. *Υποδεικνύει συστατικά που δεν έχουν αποκαλυφθεί από την Pfizer, 
τη Moderna, την AstraZeneca και την Jannsen. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποκαλύψει στο 
κοινό μόνο τα συστατικά που επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.  

 
Κάθοδος στην Ιατρική Τυραννία και μια ελεγχόμενη κοινωνία 

Σε συνέχεια της κηρυγμένης πανδημίας του Covid-19 τον Μάρτιο του 2020 από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και της μεγάλης παραβίασης των Προσωπικών Ελευθεριών και της 
αυτονομίας της υγείας, έχω κάνει συνειδητή προσπάθεια να αποκαλύψω την παραπληροφόρηση, 
την εξαπάτηση και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από τον ΠΟΥ, τις 
εθνικές κυβερνήσεις και το ελεγχόμενο σύστημα υγείας «Covid-19», το οποίο ακολουθεί τυφλά τα 
ιατρικά πρωτόκολλα που εκδίδονται από τον ΠΟΥ και της πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, τα 
οποία έχουν αποδειχθεί επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία, καθώς επίσης οδηγούν στην έλλειψη 
αυτονομίας της υγείας, της ενημερωμένης συγκατάθεσης του ασθενούς και του γενικού πληθυσμού. 

 
Σύμφωνα με τον Δρ. Michael Yeadon, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Φάση 4 μιας καθόδου στην 
παγκόσμια τυραννία και δυστοπία (Ιούνιος 2021- Οκτώβριος 2021) που περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα [155]: 
 
• Εθελούσια σαφής για ελλείψεις τροφίμων  
• Επιβολή του δελτίου εμβολιασμού για την επιβράβευση των εμβολιασμένων και τιμωρία των 
ανθρώπων που αντιστέκονται στον εμβολιασμό.  
• Δημιουργία συστήματος απαρτχάιντ των προνομιούχων εμβολιασμένων κατά των μη 
εμβολιασμένων (που έχουν περιορίσει τις ελευθερίες τους).  
• Αφαίρεση του δικαιώματος εργασίας ή σπουδών από τους μη εμβολιασμένους.  
• Απόσυρση βασικών υπηρεσιών σε μη εμβολιασμένους  
• Επιβολή της πληρωμής του PCR/αντιγονικού τεστ από τους μη εμβολιασμένους. 
 
Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω περιορισμών είναι η αποθάρρυνση και η εξαθλίωση 
ενός καλά ενημερωμένου ανθεκτικού πληθυσμού που δεν υπακούει στις κυβερνητικές και 
παγκόσμιες παράνομες εντολές εμβολιασμού και περαιτέρω την εφαρμογή 
δρακόντειου/στρατιωτικού νόμου (φάση 5) και τη «μεγάλη επαναφορά» (φάση 6) όπως 
υποστηρίζεται από τον Claus Schwab, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την Ομάδα του Νταβός 
[156-157] με επακόλουθο τον πλήρη έλεγχο ενός υποτελούς και εξαρτημένου πληθυσμού όπως 
προβλέφθηκε από τον Δρ. Michael Yeadon (Νοέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022). Ένα πιθανό 
σενάριο που υιοθέτησε το Ίδρυμα Ροκφέλερ το 2010, με το όνομα “Operation Lock Step”, 
οραματίζεται μια παγκόσμια πανδημία που θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για «Ένα κόσμο πιο 
αυστηρής διακυβέρνησης ιεραρχικά και πιο αυταρχικής ηγεσίας» [158]. Ως εκ τούτου, για να 
αποκαταστήσουμε τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη και την Ιατρική Αυτονομία στην 
κοινωνία μας θα χρειαστεί να διατηρήσουμε μια συντονισμένη προσπάθεια οργανωμένης και 
ενιαίας αντίστασης καθώς και να παρέχουμε καλά τεκμηριωμένες επιστημονικές και ιατρικές μελέτες 
για να διατηρήσουμε την εγρήγορση και την καλή ενημέρωση. ενός κριτικά σκεπτόμενου 
πληθυσμού. 

 

Εργαστηριακή προέλευση του Covid-19/SARS-CoV-2 

Γίνεται πλέον όλο και πιο εμφανές ότι ο παγκόσμιος ιός Covid-19/SARS-CoV-2 έχει οδηγήσει σε 
μαζικό οικονομικό, πολιτικό, ιατρικό και κοινωνικό έλεγχο του παγκόσμιου πληθυσμού από 
παγκόσμια ινστιτούτα όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 
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με επακόλουθη συγκέντρωση της εξουσίας και τον έλεγχο των υποτελών εθνικών κυβερνήσεων. 
Υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος όγκος αποδεικτικών στοιχείων ότι ο ιός Covid/SARS-CoV-2 
κατασκευάστηκε πράγματι στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν, στην Κίνα, με χρηματοδότηση από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (NIH) με την ετικέτα «Έρευνα για τον κορωνοϊό», 
υπό την επίβλεψη του Δρ. Anthony Fauci (Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και 
Λοιμωδών Νόσων). Στην πραγματικότητα, η επιχορήγηση του NIH R01 AI110964/AI/NIAID NIH 
HHS/Ηνωμένες Πολιτείες [159] χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση έρευνας από το 2013 στο 
εργαστήριο του Δρ. Zheng Li-Shi, η οποία ξεκίνησε με την απομόνωση ενός κορονοϊού τύπου SARS 
νυχτερίδας που χρησιμοποιούσε τον υποδοχέα ACE-2 [160]. Αυτές οι μελέτες στη συνέχεια 
εξελίχθηκαν σε έρευνα λειτουργίας για τον κορωνοϊό το 2017, με πειράματα για τη δοκιμή 
ανασυνδυασμένων κορωνοϊών νυχτερίδας και τη δεσμευτική τους αποτελεσματικότητα για τον 
ανθρώπινο υποδοχέα ACE-2, καθώς και τη δοκιμή της μεταδοτικότητας του κορωνοϊού από 
ανασυσταθείσα νυχτερίδα στα ανθρώπινα κύτταρα [161]. 
 
Είναι ενδιαφέρον ότι ο συντάκτης της προαναφερθείσας εργασίας που δημοσιεύτηκε στο Plos 
Pathogens το 2017 [161] ήταν ο Christian Drosten, ο εφευρέτης της δόλιας δοκιμής Covid-19/SARS-
CoV-2 RT-PCR, ο οποίος σχεδίασε το τεστ RT-PCR με βάση μια προβλεπόμενη ακολουθία για έναν 
παλιό ιό SARS,  χωρίς τη λήψη ιικών απομονώσεων του Covid19/SARS-CoV-2 από το Γουχάν της Κίνας 
(βλ. ακροάσεις, με τον γερουσιαστή Rand Paul να αντεξετάζει τον Anthony Fauci [162-163]. Ο ίδιος ο 
Anthony Fauci προέβλεψε μια πανδημία το 2017, σχεδόν 3 χρόνια πριν την κήρυξή της από τον ΠΟΥ 
[164]. Ο Δρ Li Meng-Yan MD PhD από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ παρατήρησε επίσης 
ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του γονιδιώματος SARS-CoV-2, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει 
αναπτυχθεί στο εργαστήριο μέσω εξελιγμένης μοριακής τροποποίησης. Για παράδειγμα, έχει 
αποδειχθεί ότι το Covid19/SARS-CoV-2 περιέχει εξαιρετικά υψηλή ομοιότητα αλληλουχίας (ακόμα 
και σε εξαιρετικά μεταβλητές περιοχές του ιού όπως η πρωτεΐνη Orf8) με τους κορονοϊούς 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 ειδικότητα του κυττάρου ξενιστή περιέχει πλευρικές θέσεις περιορισμού, 
υποδηλώνοντας ότι έχει εισαχθεί τεχνητά και είναι ενδεικτικό της γενετικής μηχανικής και του in vitro 
χειρισμού - Εικόνα 13 [165]. Ο νικητής του βραβείου Νόμπελ Καθηγητής Luc Montagnier για την 
ανακάλυψή του για τον HIV έχει επίσης δηλώσει δημόσια σε πολλές περιπτώσεις ότι ο Covid-
19/SARS-CoV-2 είναι ένας εργαστηριακά κατασκευασμένος ιός [166]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Εικόνα14  – Αποδεικτικά στοιχεία γενετικής  κατασκευής  του κορωνοϊού SARS/CoV-2. 
Δύο μοναδικές θέσεις περιορισμού EcoR1 και BstEII έχουν εντοπιστεί να πλαισιώνουν το RBM του 

γονιδιώματος SARS-CoV-2. Αυτές οι δύο θέσεις χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εργαστηριακή μοριακή 

κλωνοποίηση και δεν υπάρχουν στο υπόλοιπο γονίδιο ακίδας. Αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

διευκολύνει την αντικατάσταση των RBM μέσα στην πρωτεΐνη ακίδας, παρέχοντας μια γρήγορη και απλή 

μέθοδο για τη δοκιμή διαφορετικών RBM ως προς την αποτελεσματικότητά τους στον ανθρώπινο υποδοχέα 

ACE-2. Άλλοι κορωνοϊοί δεν διαθέτουν αυτές τις θέσεις περιορισμού που υποδεικνύει ότι είναι τεχνητές και 

εισάγονται στο γονίδιο αιχμής του SARS-CoV-2 για το γενετικό χειρισμό της κρίσιμης περιοχής RBM [165].  
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Πιθανές επερχόμενες πανδημίες που προκαλούνται από εμβόλια 

Με βάση τα ανωτέρω, ως καλά ενημερωμένος πληθυσμός πρέπει να επαγρυπνούμε έναντι 
ενορχηστρωμένων ψευδοπανδημιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως προκαταρκτική δράση για την 
άσκηση πλήρους ελέγχου της κοινωνίας. Η πανδημία του ιού Marburg θα μπορούσε να είναι ένα 
τέτοιο σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να εισαγάγει μια 
παγκόσμια δυστοπική κοινωνία όχι τόσο ανόμοια με αυτή που αναφέρεται στο Brave New World του 
Aldous Huxley ή στο 1984 του George Orwell. Στην πραγματικότητα, ο οργανισμός συμμαχίας Gavi 
the Global Vaccine Alliance (με κύριο ευεργέτη το ίδρυμα Bill Gates και Melinda Gates) δήλωσε ότι η 
επόμενη παγκόσμια πανδημία μπορεί να οφείλεται στον ιό Marburg [167]. Ο επαγγελματίας 
φροντίδας Kieran Morrissey (χημικός μηχανικός) και η καθηγήτρια Dolores Cahill, (εντεταλμένη στην 
Ανοσολογία και τη Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου) έχουν προειδοποιήσει για 
την επόμενη προγραμματισμένη πανδημία του ιού Marburg [168-169], η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
ως κάλυμμα για να κρύψει μια επερχόμενη πανδημία βλαβών που προκαλούνται από το εμβόλιο 
Covid-19 που μοιάζουν με τα συμπτώματα του αιμορραγικού πυρετού, (όπως η αθρόα αιμορραγία 
και η εκτεταμένη θρόμβωση). Ο ίδιος τρόπος λειτουργίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
οποιεσδήποτε δηλωμένες παραλλαγές του κοροναϊού, όπως οι παραλλαγές Delta και Omicron. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, μία από τις κύριες παθολογίες που προκύπτει μετά τον εμβολιασμό με το 
«εμβόλιο» Covid-19/SARS-CoV-2 είναι η μη φυσιολογική πήξη του αίματος/θρόμβωση. Για 
παράδειγμα, τα πιο πρόσφατα δεδομένα (12.11.2021) που εισήχθησαν στο VAERS για τα εμβόλια 
Covid-19 τους τελευταίους 11 μήνες απαριθμούν 15.040 περιπτώσεις θρόμβωσης (θρόμβοι αίματος), 
με αποτέλεσμα 691 θανάτους, 1039 μόνιμες αναπηρίες και 2.996 απειλητικά για τη ζωή συμβάντα. 
67-68]. Αντίθετα, , καταγράφουν 505 περιπτώσεις θρόμβωσης), με αποτέλεσμα 18 θανάτους, 67 
μόνιμες αναπηρίες και 114 απειλητικά για τη ζωή γεγονότα [67-68]. Έτσι, τους τελευταίους 11 μήνες 
μετά το πειραματικό “εμβόλιο” Covid19/SARS-CoV-2, υπήρξαν 30 φορές περισσότερες περιπτώσεις 
θρόμβωσης, και 38 φορές περισσότεροι θάνατοι από θρομβώσεις σε σύγκριση με όλα τα εμβόλια, 
τα τελευταία 30 χρόνια.  
 

 
Διεθνής απάντηση στην παγκόσμια δικτατορία με τη δημιουργία 
ανεξάρτητων ανθρωπιστικών και λαϊκών οργανώσεων 

Έχουν δρομολογηθεί πολυάριθμα μέτρα αν και περιορισμένα για την διασφάλιση της αυτονομίας 
της υγείας, κατά της παγκόσμιας εξάπλωσης του πειραματικού “εμβολίου” covid19. Η JCVI (κοινή 
επιτροπή εμβολιασμού και ανοσοποίησης) σύμβουλοι της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
συνιστά τον εμβολιασμό υγιών παιδιών ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών [170] και προηγουμένως η 
MHRA (η ρυθμιστική υπηρεσία για φάρμακα και προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης) στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είχε λάβει μια προκαταρκτική αναφορά κίτρινης κάρτας που απαιτούσε την άμεση διακοπή 
του μαζικού εμβολιασμού κατά του Covid-19 τον Ιούνιο του 2021 [171] (Dr Tess Lawrie, MBBCh, PhD). 
Επιπλέον, στη Γερμανία ένα μεγάλο ποσοστό ιατρών αρνούνται να εμβολιάσουν τους ασθενείς τους 
με ένα πειραματικό προϊόν και η Ερευνητική Επιτροπή για τον κορωνοϊό συγκεντρώνει επί του 
παρόντος στοιχεία και μαρτυρίες από εκατοντάδες ανεξάρτητους επιστήμονες, ιατρούς και 
δικηγόρους κατά του ΠΟΥ, του CDC και των εθνικών κυβερνήσεων σε μεγάλη κλίμακα για την απάτη 
και παράνομη επιβολή πειραματικών εντολών και εμβολίων [3]. Η ρουμανική κυβέρνηση έχει 
αναγκαστεί να κλείσει μεγάλο αριθμό εμβολιαστικών κέντρων στη χώρα λόγω της μη συμμόρφωσης 
του 70% των πολιτών της που αρνήθηκαν να δεχτούν το «τρύπημα» [172] και στη Σερβία η 
αστυνομική ένωση εξέδωσε οδηγία ώστε οι πολίτες να κινητοποιηθούν κατά του υποχρεωτικού 
εμβολιασμού για τον Covid-19 ζητώντας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
εφαρμογή του συνταγματικού δικαίου [173]. 
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Λόγω των παραβάσεων του ΠΟΥ, των πολυεθνικων φαρμακευτικων εταιρείων  και των υποτελών 
εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με την αυτονομία της υγείας, τη δημοκρατία και τις πολιτικές 
ελευθερίες, είναι ευθύνη των καλά ενημερωμένων πολιτών και ιδιαίτερα των ιατρών, επιστημόνων, 
δικηγόρων και νοσηλευτών να μιλήσουν και να οργανωθούν συλλογικά σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα φρόνιμο για τους ιατρούς, νοσηλευτές, και επιστήμονες που έχουν 
συμμορφωθεί με τις ιπποκρατικές αρχές, τις αξίες και την ηθική τους και αρνήθηκαν να κάνουν ένα 
πειραματικό εμβόλιο Covid-19, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί βλάβες. Εκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον κόσμο νοσηλεύονται με απειλητικές για τη ζωή τους επιπλοκές, μόνιμες 
αναπηρίες και θανάτους [65-69]. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ζωής που ιδρύθηκε από τον Angelo 
Georgiani, έναν παγκοσμίου φήμης δικηγόρο κατά της διαφθοράς, παρέχει μια τέτοια πλατφόρμα, 
παρέχοντας παράλληλα δωρεάν νομικές συμβουλές, με περισσότερα από 2032 μέλη σε όλο τον 
κόσμο σε 132 χώρες [174]. Τέλος, προκειμένου να προσεγγίσουμε ένα παγκόσμιο κοινό με 
πρωτότυπη επιστημονική έρευνα και ιατρικές πρωτοποριακές θεραπείες, παρακάμπτοντας τη 
λογοκρισία, τη δολοφονία χαρακτήρων και τη συκοφαντία από μεγάλη τεχνολογία και 
πολιτικοποιημένους «ελεγκτές δεδομένων», αναπτύξαμε και ξεκινήσαμε ένα ανεξάρτητο παγκόσμιο 
τηλεοπτικό κανάλι: Unite TV [175]. Αυτό το κανάλι δίνει τη δυνατότητα σε ανεξάρτητους 
Δημοσιογράφους, Επιστήμονες, Ιατρούς, Νοσηλευτές και πολίτες που αγαπούν την ελευθερία να 
δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους, να μοιραστούν το περιεχόμενό τους και να συνεχίσουν να 
επιβιώνουν καθώς και να προσεγγίζουν ένα πολύ ευρύτερο και ποικίλο κοινό. Τέλος, ο Οργανισμός 
Παιδικής Άμυνας Υγείας με επικεφαλής τον Robert F. Kennedy Junior [176] εργάζεται ακούραστα για 
να προστατεύσει τα παιδιά από πειραματικές ιατρικές διαδικασίες και παράνομες «εντολές 
εμβολίων» Επιστήμονες όπως η παγκοσμίου φήμης ιολόγος Dr. Judy Mikovits, εργάζονται 
ακατάπαυστα και εκθέτουν την παγκόσμια ιατρική τυραννία και την παραπληροφόρηση των 
κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης [177-178]. Πολλές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν επίσης σε εθνικό 
επίπεδο, από τη βάση μέχρι την απελευθέρωση χωρών υπό τον έλεγχο μη δημοκρατικών ιεραρχικών 
παγκόσμιων θεσμών και μιας υποτελούς πολιτικής τάξης. Οι συνεχείς προσπάθειες και η επιμονή 
μας είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης 
στην κοινωνία μας. 
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Αναγνωρίσεις 

Θα ήθελα να εκφράσω την ύψιστη ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους θαρραλέους ιατρούς, 
νοσηλευτές και εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας που επέδειξαν τεράστιο θάρρος να αρνηθούν 
να συνεργαστούν με ένα παγκόσμιο ιατρικό σύστημα που κάνει διακρίσεις και έχει επιβάλει 
απαρτχάιντ και που επέλεξαν να τηρήσουν τις ανθρωπιστικές και ιπποκρατικές αρχές της ιατρικής 
επιστήμης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους Δημοσιογράφους και επιστήμονες που 
διακινδύνευσαν τα προς το ζην και τη σταδιοδρομία τους για να φέρουν την αλήθεια και την 
ανεξάρτητη έρευνα στο δημόσιο φόρουμ προκειμένου να παρέχουν στους πολίτες ενημέρωση για 
πειραματικές ιατρικές διαδικασίες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κριτικούς και 
ελεύθερους στοχαστές σε όλο τον κόσμο, που επέτρεψαν τη συνέχιση της κοινωνίας των πολιτών, 
την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία παρά 
την τεράστια πίεση, τις επιταγές και τους παράνομους νόμους έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκαν 
από μη εκλεγμένες παγκόσμιες οργανώσεις, μεγάλα φαρμακευτικά και κεκτημένα συμφέροντα, τα 
οποία επιχειρούν να εφαρμόσουν μια νέα μονολιθική παγκόσμια οικονομική, κοινωνική και 
υγειονομική δυστοπία. 
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Κωνσταντίνος Αρβανίτης (Διδάκτωρ Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών) 
Ανδρέας Ράλλης (Μοριακός Βιολόγος - King's College London και του πανεπιστημίου Stanford) 
 
LIVEGRTV - Βιοχημική και Ανοσολογική Προσέγγιση Ιού Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 
https://www.youtube.com/watch?v=xhw8SS4BOpw&t=16483s 
Καλεσμένοι : (Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021) 
Ανδρέας Ράλλης (Μοριακός Βιολόγος - King's College London και του πανεπιστημίου Stanford) 
Αντώνης Πουλτουρτζίδης (Διαιτολόγος) 
 
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ANDREW RALLIS ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=wSZnM0YtmIY 

ANDREW RALLIS SPEECH AGAINST VACCINE MANDATES AND SUSPENSION OF HEALTH CARE 

WORKERS, FREEDOM PARK, ATHENS, GREECE, 6TH NOVEMBER, 2021 (English with Greek Translation)  

 

Αγγλικά  

Ο Gareth Icke μιλάει με τον Δρ Andrew Rallis για την απάτη τεστ PCR Covid και την ασυμπτωματική 
απάτη (bitchute.com)         
 https://nov3rd.news/watch?id=609e682a815f512a3c9b9e4a 
 https://www.bitchute.com/video/StuXh17nxYqb/ 
    
Προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης προς τα Βρετανικά, Καναδικά, Αυστραλιανά, Ινδικά Κοινοβούλια 

και Τη Γερουσία των ΗΠΑ & το Κογκρέσο (Συνέντευξη με τον Δρ Robert Young και τον Δρ Andrew 

Rallis) 

  https://rumble.com/vhr63h-emergency-warning-to-the-british-canadian-  

 australian-indian-parliaments-and.html 

 

Αυτή τη στιγμή με Gareth Icke - "Αρκετά πια. Τα παιδιά δεν είναι ασπίδες για αδύναμους ενήλικες" 
Ο Γκάρεθ μιλάει με Dr Robert Young, Dr Andrew Rallis, Sir Julian Rose, Naomi Cook, John Mappin, και 
οι γονείς των εφήβων δίνουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη του εμβολίου για τα παιδιά. 
https://nov3rd.news/watch?id=613be2668a66021a765f81c8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUfYWoHivz8&t=49s
https://www.youtube.com/hashtag/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.youtube.com/hashtag/%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=7CI4Y4Js9wo&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=5x2dMMEgsRU&t=10812s
https://www.youtube.com/watch?v=5x2dMMEgsRU&t=10812s
https://www.youtube.com/watch?v=xhw8SS4BOpw&t=16483s
https://www.youtube.com/watch?v=wSZnM0YtmIY
https://www.bitchute.com/video/StuXh17nxYqb/
https://www.bitchute.com/video/StuXh17nxYqb/
https://nov3rd.news/watch?id=609e682a815f512a3c9b9e4a
https://www.bitchute.com/video/StuXh17nxYqb/
https://rumble.com/vhr63h-emergency-warning-to-the-british-canadian-%09%09%09australian-indian-parliaments-and.html
https://rumble.com/vhr63h-emergency-warning-to-the-british-canadian-%09%09%09australian-indian-parliaments-and.html
https://nov3rd.news/watch?id=613be2668a66021a765f81c8
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Full video:  

Συνέντευξη με τον Gareth Icke σχετικά με την τοξικότητα και αποκαλύφθηκαν συστατικά του 

πειραματικού τρυπήματος του Covid19  

https://www.dr-andrew-s-rallis.com/research-blog/page/2 

 

 

 

 

https://www.dr-andrew-s-rallis.com/post/interview-with-gareth-icke-on-the-toxicity-and-disclosed-ingredients-of-the-covid19-experimental-jab
https://www.dr-andrew-s-rallis.com/post/interview-with-gareth-icke-on-the-toxicity-and-disclosed-ingredients-of-the-covid19-experimental-jab
https://www.dr-andrew-s-rallis.com/research-blog/page/2

