
ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ COVID-19 

1. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη πως το οποιοδήποτε εμβόλιο του οποιουδήποτε ιού είναι λειτουργήσιμο και 
αβλαβές.  

2. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη που αποδεικνύει πως ο οποιοσδήποτε ιός είναι ζωντανός, επικίνδυνος, 
μεταδίδεται με την αναπνοή. Υπάρχουν ΕΓΚΥΡΕΣ μελέτες πως ο ιός είναι διαλυτής, δημιουργείται από τον πυρήνα των 
κυττάρων του ανθρώπου και των ζώων από το δικό μας DNA/RNA, λέγεται εξώσωμα και εξουδετερώνει τις τοξίνες. 

3. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απόδειξη πως ο COVID-19 είναι νόσος και το SARS COV 2 είναι ιός. 

4. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη και απόδειξη πως τα τεστ είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Δεν 

απομονώνουν κανένα μικροσωματίδιο της τάξης των 100-200νμ για να πάρουν γενετικό υλικό ΜΟΝΟ από 

εκεί, επομένως το δείγμα που μπαίνει για διάγνωση, είναι ακάθαρτο, συνεπώς το αποτέλεσμα είναι άκυρο.  

5. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη απόδειξη πως υπάρχει έστω και ένας θάνατος από τον υποτιθέμενο COVID-19. 

6. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ απόδειξη πως υπάρχει πανδημία. 

7. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ νομοθεσία που να καλύπτει τα παράνομα διατάγματα κατά της ψευδό-πανδημίας.  

8. Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ έγκυρη μελέτη ότι η μάσκα προστατεύει και από τι να προστατεύσει; Όμως υπάρχουν 
έγκυρες μελέτες πως η μάσκα προκαλεί από δερματικά, αναπνευστικά, μέχρι και καρκίνο. Για τα παιδάκια μπορεί ακόμα 
και ξαφνικό θάνατο.  

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Βάσει της Σύμβασης ΟΒΙΕΔΟ (Ν2619/1998-ΦΕΚ Α'132) Άρθρο 5 -"Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να 
υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής 
ενημέρωσης του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της 
επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κίνδυνους που αυτή συνεπάγεται.  Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 
μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του."  Η συναίνεση μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, 
προφορική ή έγγραφη, όπως προκύπτει από την Ερμηνευτική Έκθεση (παρ. 37), διότι στην Σύμβαση δεν προβλέπεται 
συγκεκριμένος τύπος για την παροχή της συναίνεσης. Το άρθρο 6 καλύπτει επίσης και τα άτομα που δεν μπορούν να 
συναινέσουν μόνα τους λόγο ηλικίας ή ανικανότητας. 

2. Βάσει του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Άρθρο 12 -"Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση 
οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή." 

3. Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)  

 1.  Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθεί της 
ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:  

   ε.  Εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσουν μεταδοτικήν 
ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.  

4. Βάσει του Κώδικα της Νυρεμβέργης 1947, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

5. Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 10-12-1948. 

6. Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου & των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) της Ρώμης 04-11-1950. 

7. Βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 20-10-2005. 

8. Βάσει του Όρκου του Ιπποκράτη.  

Αυτά όλα αποτρέπουν οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία πάνω στο άτομο χωρίς την συναίνεσή του ή του γονέα του εάν 
είναι ανήλικο.  

  



ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 

 

Ο υπογράφων ____________________________________________________________________ 

με αριθμό ταυτότητας ____________________________ εργαζόμενος/η στ__    

_________________________________________________  με ιδιότητα ____________________ 

εκ ______________________, βεβαιώνω δια της παρούσης του/της  

___________________________________________ με αριθμό ταυτότητας ______________, ότι η 

διάγνωση της νόσου COVID-19 μέσω του __________ test, πρώτον είναι απόλυτα ασφαλές και δεύτερον 

είναι 100% έγκυρο και αξιόπιστο.  Εάν έστω το ένα από τα δύο αποδειχτεί ότι δεν ισχύει, τότε δηλώνω ότι 

αναλαμβάνω την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη και ότι θα καταβάλω το οποιοδήποτε 

χρηματικό ποσό που διεκδικεί ο απαιτητής, όπως και θα δεχτώ την οποιαδήποτε άλλη ποινή που θα μου 

καταδικάσει το δικαστήριο για την ψευδή και παραπλανητική πληροφορία που έχω δώσει. 

 

_____________2021 
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